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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

NA LOGO PROMUJĄCE MEDIACJE 

„MEDIACJA MA MOC”  

 

Organizator Konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  

w Rzeczycy. 

Cel Konkursu: celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) 

obrazującego mediacje. 

Logo musi odzwierciedlać tematykę konkursu, tj:  promocję idei mediacji i polubownych 

sposobów rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży, przełamywania barier  

w kontaktach z rówieśnikami. 

Logo wykorzystywane będzie przez Międzyszkolny Zespół Mediatorów do celów 

identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

Konkurs trwa od 21 października 2022 r. do 21 listopada 2022 r.  
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Regulamin Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów  

szkół ponadpodstawowych.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie cyfrowego logo w dowolnym 

programie graficznym.  

3. Projekt powinien mieć rozmiar A4 i zalecaną rozdzielczość 300 ppi i być zapisany 

w formacie JPG (JPEG) oraz PDF. 

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu po 3 prace w każdej grupie wiekowej. Jeden 

uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt. 

5. Logo powinno mieć charakter autorski oraz nie naruszać praw autorskich innych osób 

instytucji. Uczestnik konkursu składa oświadczenie w tym zakresie zawarte w załączniku 

nr 1 niniejszego Regulaminu. 

6. Każdy z biorących udział w konkursie zrzeka się dobrowolnie i nieodpłatnie swoich praw 

autorskich na rzecz organizatora i  dodatkowo zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń 

z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania 

albo wykorzystania jej w ograniczonym zakresie. 

7. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je 

w dowolny sposób wykorzystywać, kopiować dla celów związanych z obsługą i promocją 

konkursu.  

8. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 

z konkursu. 

9. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych wypełnione 

i zeskanowane Oświadczenie, na którym własnym podpisem wyraża zgodę na podanie 

i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności w celu 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a także składa oświadczenie o zapoznaniu się 

i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczanie dot. praw autorskich. 
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Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 

imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora bądź w innych mediach 

i kanałach, gdzie prace będą prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane 

osobowe będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu. 

10. Wszyscy chętni proszeni są o przesłanie prac na adres mailowy  Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy: 

szkola_rzeczyca@miedzyrzecgmina.pl 

11. Przesyłane prace powinny być zatytułowane: Konkurs na logo – MEDIACJE (tytuł 

wiadomości). W treści prosimy podać dane autora pracy, nazwę szkoły, grupę wiekową 

oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca.  

12. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to: 

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem, 

b) tematyka logo związana z konkursem, 

c) kreatywność, oryginalność, 

d) estetyka i czytelność.  

13. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.  

14. Prace niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone 

po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.  

15. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 grudnia 2022 r. w siedzibie 

Organizatora. Szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą mailową.  

16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na logo promujące mediacje   

„MEDIACJA MA MOC” 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 

 Imię i nazwisko uczestnika konkursu ……………………………………………………….. 

Adres email ………………………………………………………………………………….. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu 

na logo promujące mediacje  „MEDIACJA MA MOC”, w zakresie obejmującym imię, 

nazwisko, adres mailowy, dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz.U 

2019.1781). Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz pracy   

na stronie internetowej Organizatora bądź w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozostaje Organizator 

konkursu na logo promujące mediacje  „MEDIACJA MA MOC”.  Posiadam prawo dostępu  

do treści danych osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych pozostaje 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  

w ww. konkursie.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu. 

3. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo i że nie narusza 

ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę 

pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam 

również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym innym konkursie. 

 

 ……………………..…………                                     ……………………………………..  

          miejscowość i data                                                       podpis uczestnika konkursu 


