
REGULAMIN 

konkursu plastycznego  na logo programu wychowawczo-profilaktycznego 

„Język żyrafy – głos serca, mój głos przeciw przemocy” 

 

 

 
Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Giedlarowej 

Giedlarowa 320, 37-300 Leżajsk 

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Urban, Ewelina Marczak, Magdalena Lizak 
 

Terminy: 

 Dostarczenie prac (do nauczycieli odpowiedzialnych) - 07.12.2018 r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu - 14.12.2018 r. 

 Wręczenie nagród - 20.12.2018 r. 

 

Kategorie wiekowe: 

 Klasy IV – VIII szkoły podstawowa, klasy III gimnazjum 

 

 

Cele konkursu 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego, 

 kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

 pogłębienie wiedzy na temat mediacji, jako formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w 

szkole 

 wyłonienie najbardziej adekwatnego logo dla programu wychowawczo-profilaktycznego 

„Język żyrafy – głos serca, mój głos przeciw przemocy” – logo wykorzystywane będzie do 

celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych i 

informacyjnych dotyczących zagadnień z zakresu mediacji. 
 

Forma prezentacji pracy konkursowej: 

 Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.   

 Logo powinno składać się: 

 tylko z sygnetu (znaku graficznego); 

 tylko z logotypu (stylizacji literowej); 

 z połączenia ze sobą dwóch powyższych elementów. 

 Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt na formacie A4 (rozmiar minimalny logo to 15 x 15 

cm): 

 wykonany ręcznie, wybraną techniką plastyczną: kredki, flamastry, tusz, farby; 

 wydrukowany, zaprojektowany na komputerze w  programie graficznym (zapis pliku 

dodatkowo należy dołączyć na płycie CD w formacie jpg, jpeg). 

 Praca zgłoszona na konkurs musi być pracą własną. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne 

ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

Kryteria oceny: 

 zgodność elementów logo z tematyką konkursową, 

 budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji, 

 czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania, 

 pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 
 estetyka wykonania. 



 

Nagrody: 

 W  kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane 

nagrodami. 

 Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej 

Szkoły od dnia 15 grudnia 2018 r. 

 

Warunki dostarczania prac: 

 Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta 

zgłoszeniowa. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie. 
 Prace należy  dostarczyć osobiście do nauczycieli odpowiedzialnych – M. Urban, E. Marczak, M. 

Lizak w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2018 r. 
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury. 

 Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej. 

 

Przetwarzanie danych osobowych. 

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Szkoła Podstawowa im. 

Orła Białego w Giedlarowej. 

 Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników niniejszego konkursu będą przez niego 

przetwarzane w celu: 

            a) realizacji konkursu, 
            b) wyłonienia zwycięzców konkursu, 
            c) wręczenia nagród. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w 

konkursie. Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako 

uczestnik konkursu na stronie organizatora: 

              http://zsgiedlarowa.pl/nowa_strona/szkola-podstawowa/ 
        https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-w-Giedlarowej-1079493752176678/?         

 ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBImSWXOhTMXbgXh6PD227MXFilBS-

 e8c58NLGnpq1niSuL5kpi40lvaj7gA2a5_jet30KB8asYDMIX 
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