Regulamin konkursu na projekt graficzny logo
XXI Rajdu Wagabunda

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo XXI Rajdu Wagabunda jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, zwanego dalej „Organizatorem”
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla XXI Rajdu
Wagabundy
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,
promocyjnych, itp. związanych z XXI Rajdem Wagabunda.
3. Konkurs trwa od 01.11.2020 r. do 06.11.2020 r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mają być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie
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
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania:
przypinka (plakietka), reklama, Internet, pisma, itp.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekt konkursowy musi spełniać następujące warunki: na formacie koła należy
przedstawić znak związany z XXI Rajdem Wagabunda – temat przewodni rajdu:

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II
oraz 400. rocznica śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego.
W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: być czytelne, wzbudzać
pozytywne emocje, kojarzyć się z tematem rajdu.
5. Prace należy wysyłać podając: imię i nazwisko, klasę oraz kartę zgłoszenia, którą można
pobrać ze strony internetowej szkoły.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Pracę lub skan należy wysłać do dnia 06.11.2020 r. do p. Jacka Wojewodzica na adres
rajdwagabunda@gmail.com
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
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność projektu
z regulaminem, oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: Dyrektor
Szkoły, Organizatorzy Rajdu Wagabunda, Nauczyciel plastyki.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę
konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Zwycięski projekt będzie oficjalnym logo
XXI Rajdu Wagabunda.
3. Data ogłoszenia wyników i wręczenia nagrody 11.11.2020 r.
XIX. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną
własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że
zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane.
Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania
uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr
osobistych osób trzecich.
3.Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez
Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania
lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź
przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora
z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo
wykorzystania w ograniczonym zakresie.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
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