
REGULAMIN KONKURSU 
na opracowanie identyfikacji graficznej, czyli LOGO 

Zespołu Szkół w Jerzmanowicach 
 
I. Organizator konkursu: 
Zespół Szkół w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice 366 
 
II. Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektowe elementów identyfikacji 
wizualnej – LOGO - tworzącej wizerunek szkoły. 
Pod pojęciem wizerunku szkoły należy rozumieć takie opracowanie projektowe, 
które stanie się nośnikiem takich składników budujących tożsamość tej 
organizacji, jak: przyczyny jej istnienia, poczucia przynależności do niej, cel 
jaki spełnia,... 
 
III. Uczestnicy konkursu 
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół – zarówno szkoły 
podstawowej, jak i gimnazjum. 
 
IV. Forma i termin składania prac konkursowych 
1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają swoje projekty do pani Anny 
Głowackiej, przygotowane według zasad opisanych poniżej, w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 października 2011r. 
2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do odstąpienia od praw autorskich na 
wszelkich polach eksploatacji (stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych), co daje szkole możliwość nieodpłatnego korzystania 
z projektów zgłoszonych do konkursu, ich modernizację oraz dowolne wykorzystanie. 
3. Projekty należy dostarczyć na dowolnym nośniku danych (PenDrive, CD-ROM) 
w zapisie cyfrowym w rozdzielczości minimum 300dpi – w rozszerzeniu TIFF, JPG, 
BMP, CDR, XCF (lub innym nadawanym przez programy , na których uczniowie 
pracują w szkole). Ze względu na specyfikę pracy – LOGO – projekt powinien 
mieścić się w rozmiarze od 50X50 do 300x300 pikseli, co nie znaczy, że logo ma być 
kwadratowe(!) 
4. Projekt musi być dziełem oryginalnym i nie może naruszać praw osób trzecich – 
żaden element nie może być pobrany z Internetu lub innych źródeł danych. 
5. LOGO może zawierać dowolne elementy wymyślone przez uczestnika konkursu a 
kojarzące się z organizacją, której wizerunek będzie reprezentować (mogą to być 
zarówno elementy graficzne, jak i tekstowe). 
 
V. Skład Jury Konkursowego 
W skład Jury Konkursowego wchodzą: 
Tadeusz Nabagło – dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach 
Ewa Rogóż – zastępca dyrektora 
Teresa Sieradzka – zastępca dyrektora 
Anna Głowacka – informatyk 
 
VI. Nagroda w konkursie 
Nagrodami w konkursie będą drobne upominki rzeczowe, celujące oceny 
z informatyki (lub techniki dla klas III) oraz punkty z zachowania 
I miejsce –  70 pkt 
II miejsce –  50 pkt 



III miejsce –  30 pkt 
O rozstrzygnięciu konkursu organizator powiadomi uczestników w terminie nie 
przekraczającym 60 dni od upływu terminu składania prac. Dodatkowo organizator 
zamieści informacje o rozstrzygnięciu konkursu na swojej stronie internetowej. 
 
VII. Postanowienia dodatkowe 
1. Złożenie projektu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu; 
2. Organizator przewiduje możliwość składania wyjaśnień na zapytania uczestników 
przekazanych w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
glowackanna@interia.pl 
3.. Prace konkursowe które nie będą spełniały warunków opisanych w pkt. IV 
niniejszego regulaminu, nie będą dopuszczone do konkursu; 
4. Własność nagrodzonych prac przechodzi na organizatora konkursu. 
5. Prace konkursowe nie będą zwracane i pozostaną w dyspozycji szkoły. W razie, 
gdyby praca była dostarczona na „kosztownym” nośniku danych, zostanie ona od 
razu przekopiowana a nośnik zwrócony właścicielowi.  
 


