
Regulamin konkursu na projekt graficzny - LOGO biblioteki szkolnej  

I Licem Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Wejherowie. 

 2. Adresatem konkursu są uczniowie szkoły.  

3. Cele konkursu:  

- zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej,  

- promocja biblioteki.  

 

 

II. Struktura i przebieg konkursu. 

1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.  

2. Termin realizacji: 15 grudnia 2021 – 10 stycznia 2022 roku. 

3. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze: p. Beata 

Geffroy, p. Monika Wawrzyniak. 

 

III. Przedmiot konkursu. 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów projektu logo biblioteki 

szkolnej.  

2. Projekt logo powinien być oryginalną pracą, zarazem kojarzyć się  z biblioteką 

i identyfikować ze szkołą.  

3. Logo powinno się składać z logotypu (stylizacji literowej) oraz elementu 

graficznego będącego symbolem. Projekt powinien przyjąć formę kwadratu lub 

prostokąta. 

4. Projekt powinien mieć formę pliku komputerowego: format umożliwiający 

modyfikację (np. EPS, SVG ), rozdzielczość 300dpi, minimalne wymiary 30 mm 

x 30 mm. oraz w wersji PDF. 



5. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. Każdy z uczestników konkursu 

może zgłosić tylko jeden projekt logo.  

6. Projekt powinien być łatwy do powielania i skalowania (powiększania obrazu 

bez utraty zawartości wizualnej).  

 

IV. Kryteria oceniania. 

 Ocenie podlegają: oryginalność, czytelność i funkcjonalność oraz estetyka 

wykonania projektu.  

 

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych. 

Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

biblioteka@liceum1.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.  

 

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu. 

 

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora. 

Jury podejmie decyzję w terminie do 31 stycznia 2022 roku.  Decyzja Komisji 

Konkursowej  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W wyniku 

Konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca. Zwycięzca otrzyma nagrodę 

rzeczową w formie Karty Podarunkowej. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 

stycznia 2022 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

szkoły oraz FB biblioteki szkolnej. 

 

VII. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych. 

 Praca nagrodzona staje się własnością Organizatora, a jej autor - Zwycięzca 

Konkursu przenosi na Organizatora całość praw autorskich (podpisując stosowne 

oświadczenie). Organizator nie odsyła prac. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę 

na przetwarzanie ich 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.) dla potrzeb Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo 

wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.  



 

VIII. Postanowienia końcowe. 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 

Regulaminu  i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych, z 

wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagród przewidzianych w punkcie VI 

Regulaminu Konkursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu. 

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem 

projektu logo ponosi uczestnik Konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego 

wykorzystania. 

 

 


