
KONKURS NA LOGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

I. Regulamin szkolnego konkursu na logo Samorządu Uczniowskiego. 

  

1. Organizatorem wewnątrzszkolnego konkursu jest Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 

 im. KEN w Puławach. 

2.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 

3.Koordynatorami konkursu są opiekunowie Szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego.  

4. W skład komisji konkursowej wchodzą Opiekunowie oraz przedstawiciele 

Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 

 

II. Cele konkursu :  

1. Wybranie logo Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.  

2. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów. 

3.  Zaangażowanie uczniów w życie szkoły. 

 

III. Przedmiot oceny konkursowej 

 

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie projektu logo Szkolnego Samorządu 

Uczniowskiego naszej szkoły. Technika pracy konkursowej jest dowolna (grafika 

komputerowa lub prace rysowane odręcznie). Kolorystyka pracy konkursowej 

powinna (współgrać) komponować się ze stroną internetową szkoły.  

 

2. Prace oceniane będą pod względem pomysłowości oraz zgodności z 

elementami kojarzącymi się z naszą szkołą i Szkolnym Samorządem Uczniowskim. 

3. Konkurs dzieli się na dwa etapy: 

• W pierwszym etapie komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace. 

• W drugim etapie prace wybrane przez komisję konkursową zostaną 

umieszczone na szkolnym profilu facebook oraz na monitorach 

znajdujących się na głównym holu (przy tablicy ogłoszeń). 

Głosowanie na JEDEN z trzech projektów odbędzie się 12 stycznia 2023r. W 

głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i pracownicy (nauczyciele) 

szkoły poprzez zaznaczenie swojego wyboru na opieczętowanej karcie do 

głosowania. 

Karta do głosowania będzie zawierać trzy propozycje.  

Głos będzie nieważny, jeśli zakreślony zostanie więcej niż jeden wybór. 

 

4. Wygrywa logo konkursowe, które uzyska największą liczbę głosów. 

 



IV. Warunki konkursu  

 

1. Praca konkursowa w formie elektronicznej musi być zapisana w formacie PNG 

lub JPG i być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

2. Praca konkursowa w formie odręcznego rysunku musi być wykonana na białej 

kartce papieru w formacie A4 i podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt.  

4. Projekt musi być wykonany indywidualnie.  

5. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.  

6. Najlepsza praca będzie nagrodzona! 

 

V. Terminarz konkursu  

1. Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres 

mailowy (samorzaduczniowskiken@op.pl), natomiast prace w formie 

odręcznego rysunku należy dostarczyć na zaplecze chemii - sala 51. 

Termin dostarczenia, przesłania prac konkursowych upływa 4 stycznia 

2023r.  

2. Głosowanie odbędzie się 12 stycznia 2023r.  

3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym 

profilu FB.  

 

VI. Postanowienia ogólne: 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem 

uczestnika, że posiada prawa autorskie do pracy i przenosi je na 

organizatorów konkursu w zakresie niezbędnym do jej publikacji i innego 

rozpowszechniania.  

2. Praca nie była wcześniej zgłaszana do innego konkursu.  

3.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych na potrzeby konkursu.  

4. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub 

podanie nieprawdziwych informacji oznacza odstąpienie od uczestnictwa 

w Konkursie.  

5. Po zakończeniu Konkursu prace przechodzą na własność organizatora. 

 

mailto:samorzaduczniowskiken@op.pl

