
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO NA PRZYPINKĘ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W LIPINACH

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu  na  logo  na  przypinkę  Szkoły  jest  Rada  Rodziców przy

Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Lipinach.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem  konkursu  jest  wybranie  najlepszego  graficznego  symbolu  (logo),  które

umieszczone zostanie na przypince Szkoły.
2. Przypinkę otrzyma każdy uczeń Szkoły i będzie ona stanowiła element stroju ucznia

podczas uroczystości szkolnych oraz w czasie reprezentowania Szkoły na zewnątrz.  
3. Konkurs  trwa  od  07.11.2022r.  do  19.12.2022r.  (termin  składania  prac  upływa

25.11.2022r.)

III.Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W  konkursie  mogą  brać  udział  wszyscy  uczniowie  naszej  Szkoły,  nauczyciele,

rodzicie i absolwenci.
2. Projekty mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Każda osoba bądź zespół może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. 
4. Prace muszą spełniać wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. 
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić wyłącznie autorski projekt. 
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na

rzecz Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Lipinach. 
7. Uczestnictwo w konkursie  jest  równoznaczne z akceptacją  wszystkich warunków

konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien być tak wykonany, aby mógł być później

umieszczony na przypince Szkoły o wymiarach 25 mm x 25 mm. 
2. Projekt powinien zawierać znak graficzny (logo). 
3. Pracę  konkursową  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  programów

komputerowych. 
4. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

a) na  maksymalnym  formacie  A4  należy  przedstawić  znak  graficzny.  
W przypadku prac cyfrowych dodatkowo należy dostarczyć projekt na nośniku
cyfrowym. 

b) w swojej treści praca nie może zawierać elementów obraźliwych,
c) projekt nie może zawierać znaków objętych innym prawem autorskim,

5. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b) nie powinno zawierać zbyt dużo małych elementów (mogą być  niewidoczne

na przypince),
c) być łatwo identyfikowane ze szkołą,
d) wzbudzać pozytywne emocje,
e) składać się:

➢ tylko z liter
➢ tylko z elementy graficznego
➢ zawierać połączenie obu tych elementów.



V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace  konkursowe  należy  składać  w  sekretariacie  szkoły  w  terminie  do  dnia

25.11.2022r.
2. Każda praca zostanie zakodowana w momencie składania w sekretariacie. Dostanie

indywidualny numer. W oddzielnej kopercie przechowywanej w sekretariacie będzie
natomiast  informacja  odkodowana  tzn.  numer  pracy  i  jego  autor.  Dzięki  temu
podczas wyboru zwycięzcy, nie będzie podane do publicznej wiadomości, kto jest
autorem danej pracy. 

3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie, bądź
dostarczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Organizator konkursu nie zwraca projektów. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Komisja  konkursowa  w składzie  Dyrekcja  Szkoły,  Prezydium Rady  Rodziców  

i Samorząd Uczniowski dokona pierwszej selekcji prac konkursowych, odrzucając
prace prześmiewcze bądź zawierające treści obraźliwe. 

2. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność projektu z danymi Szkoły,
b) oryginalność logo,
c) czytelność logo,
d) estetyka wykonania projektu.

VII.Ocena prac konkursowych
1. W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu w terminie od 01.12.2022r. do 09.12.2022r.

zostanie w szkole przeprowadzone głosowanie.
2. W głosowaniu będą mogli wziąć udział:

a) każda grupa/klasa
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców (Przewodniczący Rad Oddziałowych)

3. Każda grupa/klasa, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców w swoim gronie przyzna
zgłoszonym projektom punktację według poniższego systemu. 

I miejsce Proszę wpisać kod projektu 5 punktów

II miejsce Proszę wpisać kod projektu 3 punkty

III miejsce Proszę wpisać kod projektu 1 punkt

4. Każda  grupa/klasa,  Rada  Pedagogiczna  i  Rada  Rodziców  na  specjalnie
przygotowanej karcie do głosowania, umieści swoją punktację. 

5. Kartę będzie można otrzymać tylko raz. Zagubienie karty do głosowania skutkować
będzie niemożnością oddania głosu. 

6. Kartę  z  przyznanymi  punktami  należy  wrzucić  do  specjalnie  przygotowanej
skrzyneczki, która będzie znajdowała się w sekretariacie Szkoły. 

7. Pracownicy sekretariatu nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu. 



VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania,  Komisja  konkursowa  dokona

podsumowania punktów i wyłoni zwycięzcę konkursu.
2. W przypadku prac z taką sama punktacją, o wyborze zwycięzcy zdecyduje Komisja

konkursowa. 
3. Oficjalne  ogłoszenie  zwycięzcy  nastąpi  w  dniu  20.12.2022r.  podczas  Wigilii

Gminnej organizowanej w naszej Szkole. 
4. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie Szkoły. 
5. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa. 
6. Autorzy wyróżnionych projektów otrzymają nagrody pocieszenia. 


