
 

 
 

Regulamin szkolnego Papieskiego Konkursu na projekt graficzny logo 

 z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II 

 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1  

im. Jana Pawła II w Dębicy 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

I. Informacje ogólne 

 

Organizatorzy: 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 

 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 

„SZANSA” 

 

1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo z okazji jubileuszu 100-

lecia urodzin św. Jana Pawła II 

 

 

Cele konkursu:  

 Przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, 

wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi , papieża młodych, 

budowniczego cywilizacji miłości i pokoju.  

 Przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata. 

 Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie. 

 Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się programami do grafiki komputerowej. 

 Uczestnictwo w obchodach 100-lecia urodzin Karola Wojtyły w naszej Małej 

Ojczyźnie – powiecie dębickim. 

 

 

II. Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo, 

które będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, 

popularyzatorskich i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach 

promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach 

i materiałach wydawanych przez Szkołę. Projekt logo może mieć dowolną formę 

graficzną i powinien nawiązywać do jubileuszu z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła 

II. 

2.  

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

2. Prace konkursowe powinny być realizowane indywidualnie. 



3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo. 

4. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę (wersję czarno-białą i wielobarwną). 

5. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

6. Prace niespełniające wymagań nie będą podlegały ocenie. 

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

rzecz szkoły.  

8. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, 

który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób 

fizycznych i prawnych. 

9. Uczestnicy konkursu składają stosowne oświadczenia (Załącznik nr 1); 

10. Przystępując do konkursu każdy z uczestników składa oświadczenie (Załącznik nr 2 

lub Załącznik nr 2a) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

11. Prace należy składać osobiście u nauczyciela naszej szkoły, który zaproponował Wam 

taki udział lub bezpośrednio u pedagogów szkolnych. 

12. Termin zgłaszania prac upływa 29 lutego 2020r. W przypadku prac nadesłanych 

pocztą na adres szkoły, decyduje data stempla pocztowego. 

13. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 

14. Organizator nie odsyła dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich 

przygotowania. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

 

1. Projekt Logo należy składać w następującej formie: 

a) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD, 

b) Zapisane w formatach: *PDF z zachowaniem warstw do druku, *JPG 

o wysokiej rozdzielczości, (co najmniej 300 dpi) oraz w formacie wektorowym: *AI 

lub *CDR 

c) Z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania 

(układ poziomy/pionowy). 

2. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości. 

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b) być łatwo identyfikowane dla jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II 

c) wzbudzać pozytywne emocje, 

d) składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), 

logotypu (graficznie przedstawionej nazwy jubileuszu). 

4. Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.  

5. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji wielobarwnej i czarno-białej. 

6. Prace konkursowe należy składać w kopertach z napisem: „Papieski Konkursu na 

projekt graficzny logo z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II” do pedagogów 

szkolnych. Płyta zawiera katalog z nazwą autora pracy. W kopercie mają być 

dołączone dokumenty załącznik nr 1, załącznik nr 2. 

7. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.  

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

 

V. Kryteria prac konkursowych 

 

1. Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) Estetyka 

b) Oryginalność 



c) Czytelność i funkcjonalność 

d) Zgodność projektu z danymi jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jan Pawła II, 

e)  Łatwość zapamiętywania,  

 

VI. Ocena prac konkursowych 

 

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie: 

 

1. Patronat Honorowy 

2. Dyrektor Szkoły 

3. Przedstawiciel Samorządu Szkolnego. 

4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej. 

 

 

VII. Zasady przyznawania nagród: 

 

1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo dokonuje Komisja Konkursowa. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

1. Planowana data ogłoszenia wyników: marzec 2020 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

szkoły – www.mechanidebica.edu.pl oraz w mediach. 

     

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów! 
 

 

http://www.mechanidebica.edu.pl/


 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu szkolnego Papieskiego Konkursu na projekt graficzny logo 

z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II 

 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy 

 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na 
Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu 

graficznego logo. 
 

 

 

 
................................................................... 

                                                                                                                                              miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych 

na Organizatora konkursu z projektem graficznego logo z okazji 100-lecia urodzin św. Jana 

Pawła II. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą ogłoszenia wyników 

konkursu, na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do nagrodzonego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na szkołę własności 

oryginału egzemplarza tego utworu. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Dębicy przejmie w całości autorskie praw majątkowych do projektu graficznego logo w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz 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/  

 

 

 
 



 

Załącznik  nr 2 

do Regulaminu szkolnego Papieskiego Konkursu na projekt graficzny logo 

z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II 

 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy 

 

w roku szkolnym 2019/2020 

o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału 
w konkursie osoby niepełnoletniej. 

 

 
 ................................................................... 

                                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako  

 

przedstawiciel ustawowy nieletniego…………………………………………………………         
                                                                          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na znak graficzny (logo)  

z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II organizowanego w Zespole Szkół Zawodowych 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej  

 

twórczości ................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

  

 

............................................................. 

                     (podpis przedstawiciela ustawowego)  



 

Załącznik  nr 2a 

do Regulaminu szkolnego Papieskiego Konkursu na projekt graficzny logo 

z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II 

 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Jana Pawła II w Dębicy 

 

w roku szkolnym 2019/2020 

o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w konkursie osoby 
pełnoletniej. 

 

 
 ................................................................... 

                                                                                                                                      miejscowość i data 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, ……………………………………………………….. jako uczestnik  

wyrażam zgodę na udział mojej pracy w konkursie na znak graficzny (logo)  

z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II organizowanego w Zespole Szkół Zawodowych 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej  

 

twórczości ................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

…………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.  

  

 

............................................................. 

                     (podpis uczestnika)  

 


