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I. Organizator konkursu:  

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski ZKPiP w Małej Słońcy 

II. Cel konkursu:  

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją 

do wyhaftowania sztandaru szkolnego i opracowania logo szkoły; 

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, 

korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz może być umieszczone na sztandarze szkoły. 

3. Konkurs trwa od 7 maja do 15 czerwca 2018 roku. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub 

zespołowo. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

ZKPiP w Małej Słońcy. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z 

konkursem. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

1. Projekt sztandaru powinien uwzględniać następujące elementy: 

a) awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych; 

wizerunek orła białego; 

b) rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać: 

 pełną nazwę szkoły: 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy im. Ireny Sendler 

 oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem (symbol, postać). 



2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

reklama, Internet, pisma, ulotki. 

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b) być łatwo identyfikowane z naszą szkołą 

c) wzbudzać pozytywne emocje, 

d) składać się : 

 tylko z logotypu (stylizacji literowej) 

 tylko z elementu graficznego będącego symbolem 

 lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 

4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

5. Każdy uczestnik konkursu zgłasza pracę w dowolnym formacie, wykonaną wybraną przez 

siebie dowolną techniką plastyczną lub graficzną. 

6. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

7. Prace należy składać podając: 

 imię i nazwisko, 

 adres, telefon kontaktowy, adres e-mail (dotyczy uczestników niebędących uczniami 

naszej szkoły) 

 klasę (dotyczy uczniów naszej szkoły) 

 płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową. 

V. Miejsce i termin składania prac: 

1. Prace należy składać do dnia 15 czerwca 2018 roku w sekretariacie szkoły lub przesłać na 

adres szkoły:  

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy, ul. Długa 1, 83-120 

Subkowy. 

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych:  

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność projektu z danymi naszej szkoły, 

 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

 czytelność i funkcjonalność projektu, 

 estetyka wykonania projektu. 

VII. Ocena prac konkursowych: 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Dyrektor szkoły 

2. Przedstawiciel Rady Rodziców 

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

 



VIII. Nagrody 

1. Nagroda główna w konkursie na projekt sztandaru: 

 wykonanie sztandaru wg zwycięskiego projektu; 

 pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona w gablocie, 

w której przechowywany będzie sztandar;  

 zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość nadania imienia; 

2. Nagroda główna w konkursie na projekt logo: 

 zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość nadania imienia; 

3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

5. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej telefonicznie 

lub mailowo. 

6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu do dnia  

     20 czerwca 2018 roku: spmalaslonca.pl 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, 

który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach, lub wykorzystania 

więcej niż jednego projektu. 
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