REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFIKI PROMUJĄCEJ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 5 W ŁODZI I SZKOLNY PROJEKT COMENIUS

1. Informacje ogólne
1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady
przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs na projekt grafiki promującej Szkołę
Podstawową nr 5 w Łodzi i szkolny projekt Comenius”, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi z siedzibą w Łodzi,
ul. Łęczycka 23.
1.3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu grafiki, która będzie miała
zastosowanie dla celów identyfikacyjnych oraz promocyjnych Szkoły Podstawowej
nr 5 w Łodzi oraz jej uczniów na koszulkach lub innych materiałach typu torby
– reklamówki.
1.4. Celem konkursu jest w szczególności:
- pozyskanie projektu grafiki promującej Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi i szkolny
projekt Comenius,
- aktywizacja rodziców uczniów i nauczycieli do czynnego udziału w ww. projekcie
i w życiu Szkoły,
- wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami uczniów a Szkołą.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić do niego mogą wszystkie osoby, które:
- zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia
poprzez złożenie oświadczenia według formularza stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu,
- złożyły pisemne oświadczenie – według formularza stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu – o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie
na Organizatora Konkursu całości autorskich praw majątkowych w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) oraz – w przypadku osób
fizycznych – o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2.3. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia, o których mowa w punkcie 2.2
powyżej, podpisują w ich imieniu ich przedstawiciele ustawowi.
2.4. Niezłożenie przez autora pracy konkursowej oświadczenia wskazanego w punkcie
2.2. Regulaminu wyłącza tę pracę z Konkursu.
2.5. Prace konkursowe winny spełniać następujące wymagania techniczne:
- przystosowanie do druku offsetowego (maksymalnie 4 kolory),
- określenie barw według wzornika kolorów Pantone lub CMYK.
2.6. Oprócz powyższych wymagań technicznych prace konkursowe winny cechować
przejrzystość i prostota przekazu oraz nowatorstwo formy graficznej. Nadto prace
konkursowe powinny budzić pozytywne skojarzenia ze Szkołą, będącą Organizatorem
Konkursu oraz szkolnym projektem Comenius.
2.7. Z udziału w Konkursie wyłączone są wszelkie prace, które były już uprzednio
publikowane, niezależnie od formy publikacji.
2.8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

3. Czas trwania Konkursu
3.1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2011 r. do 27 stycznia 2012 r.
3.2. Czas trwania Konkursu może być przedłużony na dalszy czas oznaczony, mocą
decyzji Organizatora Konkursu.

4. Miejsce, termin oraz sposób składania prac konkursowych
4.1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami stanowiącymi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu należy w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r. do godz.
15.00. złożyć bezpośrednio w siedzibie Organizatora bądź przesyłać pocztą na adres
siedziby Organizatora.
4.2. O dochowaniu terminu zakreślonego powyżej decyduje data wpływu prac
konkursowych do Organizatora, dotyczy to także sytuacji dostarczenia prac za
pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.
4.3. W przypadku przesyłki listowej na kopercie należy zamieścić adnotację „KONKURS
- GRAFIKA”.

4.4. Prace konkursowe powinny być zapisane na nośniku CD lub DVD.
4.5. Płytę należy podpisać nazwiskiem, imieniem, dokładnym adresem oraz nr telefonu
autora.
4.6.
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anna@marciniak.edu.pl, dołączając skan podpisanego oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu. W takim przypadku warunkiem dopuszczenia do udziału
w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi w oryginale oświadczenia stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu do dnia 27.01.2012 r. do godz. 15.00.
4.7. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie
Konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą
podlegały ocenie Jury.

5. Zasady przeprowadzenia Konkursu
5.1. Konkurs jest dwuetapowy.
5.2. W pierwszym etapie Jury Konkursu w składzie:
Aleksandra Pierzchała – przewodniczący Jury
Anna Marciniak, Katarzyna Sikora – członkowie Jury
wybierze maksymalnie do 5 prac, które przejdą do drugiego etapu.
5.3. Decyzja Jury o pracach zakwalifikowanych do drugiego etapu jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
5.4. Drugi etap Konkursu obejmuje głosowanie internetowe. Autor pracy, która uzyska
największa liczbę głosów, zostaje zwycięzcą Konkursu.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
5.6. Z przebiegu Konkursu, w tym w szczególności obrad Jury i głosowania
internetowego, sporządza się protokół.

6. Nagrody
6.1. Autorzy 3 prac, które uzyskają najwięcej głosów w głosowaniu internetowym,
otrzymają zaproszenie do udziału w Dniu Ucznia organizowanym w siedzibie
Organizatora Konkursu w dniu 21 marca 2012 r., a praca autora, który otrzyma
największą liczbę głosów, zostanie umieszczona na T-shirtach używanych w celu
promocji szkoły.

6.2. Autorzy 3 zwycięskich prac otrzymają punkty:
I miejsce – 3 punkty, II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 1 punkt, które mogą przekazać
wskazanym
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na najaktywniejszego uczestnika projektu Comenius.

7. Terminy i sposób rozstrzygnięcia Konkursu
7.1. Przyjmuje się następujący terminarz Konkursu:
- 29 listopada 2011 r. - ogłoszenie konkursu oraz udostępnienie regulaminu Konkursu
na stronie internetowej: www.marciniak.edu.pl – zakładka: „Comenius w naszej
szkole” oraz – do wglądu i pobrania – w siedzibie Organizatora,
- 27 stycznia 2011 r. do godz. 15:00 - upływ terminu do nadsyłania prac konkursowych,
- 15 lutego 2012 r. - wybór 5 prac zakwalifikowanych przez Jury do drugiego etapu
Konkursu,
- 20 lutego – 3 marca 2012 r. - prezentacja prac zakwalifikowanych do drugiego etapu
Konkursu oraz poddanie prac konkursowych pod głosowanie Internatów,
- 5 marca 2012 r. - ogłoszenie wyników Konkursu.
7.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Organizatora www.toya.net.pl/sp5 oraz stronie projektu Comenius
www.marciniakedu.pl/projekt_comenius.
7.3. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany
odrębnie.

8. Prawa autorskie
8.1. Uczestnik Konkursu przez dokonanie zgłoszenia konkursowego oświadcza,
iż zgłaszane przez niego prace są jego autorstwa oraz nie naruszają praw i dóbr osób
trzecich.
8.2. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw
autorskich osobistych lub majątkowych, a także dóbr osobistych odpowiada Uczestnik.
8.3. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie
na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych
na poniższych polach eksploatacji:

- utrwalenie w całości lub we fragmentach na wszelkich nośnikach cyfrowych,
wizualnych i audiowizualnych,
- wprowadzanie do pamięci komputera,
- kopiowanie wszelką techniką, w tym techniką reprograficzną i cyfrową,
- wytwarzanie egzemplarzy dzieła wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- publiczne odtwarzanie i wystawianie w jakiejkolwiek formie,
- rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych
podmiotów,
- rozpowszechnianie po opracowaniu, w tym opracowaniu redakcyjnym lub obróbce
komputerowej, przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, kolażu,
zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania,
w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, itp., niezależnie od ich
formatu i formy, ogłoszeń, reklam, w tym reklam audiowizualnych i multimedialnych,
publikacji w materiałach reklamowanych umieszczanych w Internecie.
8.4.
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zakwalifikowane do drugiego etapu stają się własnością Organizatora, który może je
wykorzystać wyłącznie w celu promocji Szkoły i projektu Comenius.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o zwycięzcy konkursu lub autorach prac zakwalifikowanych do drugiego etapu oraz
umieszczania ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w
mediach i Internecie.

9. Obowiązki i uprawnienia Organizatora Konkursu
9.1. Organizator Konkursu zobowiązany jest do:
- przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
- wykorzystywania danych osobowych uczestników Konkursu w sposób zgodny
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- wykorzystywania prac konkursowych, do których nabędzie autorskie prawa
majątkowe, wyłącznie w celu promocji Szkoły i projektu Comenius.

9.2. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany Regulaminu. W takim przypadku
uczestnik uprawniony jest do otrzymania nagrody, o ile warunki jej otrzymania spełnił
przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

10. Postanowienia dodatkowe i końcowe
10.1. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac, które nie zostały nagrodzone,
mogą je odbierać w siedzibie Organizatora. Prace konkursowe nie będą odsyłane
uczestnikom konkursu. Prace nieodebrane do dnia 30 września 2012 r. ulegną
zniszczeniu.
10.2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie
treści Regulaminu.
10.3.
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zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w brzmieniu
obowiązującym w dacie ogłoszenia Regulaminu.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi, ul. Łęczycka 23, 93-193 Łódź, tel./faks 42 681 79 06.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO

REGULAMINU KONKURSU NA PROJEKT GRAFIKI PROMUJĄCEJ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 5 W ŁODZI I SZKOLNY PROJEKT COMENIUS

………………………………………, dnia, …. .…………..201… r.
(miejscowość)
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
(tel. kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na projekt grafiki promującej
Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi i projekt Comenius i akceptuję jego postanowienia,
2) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu
autorskich praw majątkowych do projektu grafiki w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), zgodnie z Regulaminem Konkursu,
3) wyrażam

zgodę

na przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

……………………………………………………………
podpis uczestnika Konkursu/ przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu

