UWAGA!

KONKURS
na projekt graficzny STATUETKI PROMOCYJNEJ
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile
ogłasza Konkurs na projekt graficzny oraz STATUETKI PROMOCYJNEJ szkoły.
W Konkursie może wziąć udział każdy obecny uczeń "Mechanika", absolwenci, rodzice i inni
przyjaciele szkoły.
Projekty można składać u Pani Lidii Popielarz – Kozłowskiej, Pana Norberta Rataja lub
w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2015 r.
Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci statuetki wykonanej wg własnego projektu
oraz nagrodę - niespodziankę!

REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje podstawowe

1. Organizatorem Konkursu na projekt graficzny STATUETKI promocyjnej szkoły jest
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego
w Pile.
2. Tematem konkursu jest PROJEKT GRAFICZNY STATUETKI oraz jej NAZWA.
3. Termin składania prac konkursowych upływa 30 listopada 2015 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 grudnia 2015 r.
5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków
Regulaminu Konkursu.

II. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wykonanie projektu graficznego statuetki, która stanie się symbolem
szkoły, wizytówką "Mechanika" i godłem promocyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile. Powinna kojarzyć się ze szkołą, jej klimatem i tradycją.
Będzie wręczana na uroczystościach szkolnych osobom lub instytucjom, które w szczególny
sposób zasłużą się szkolnej społeczności “Mechanika”.
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III. Założenia Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile.
2. Każdy uczestnik pracuje indywidualnie i może zgłosić do konkursu jedną lub kilka
prac. Organizator dopuszcza projekty zbiorowe.
3. Projekt statuetki powinien stanowić samodzielną pracę ucznia i nie może naruszać
praw autorskich osób trzecich.
4. Prace konkursowe w wersji papierowej, w formacie A4 (wydruk) oraz elektronicznej
należy dostarczyć do Organizatora, do 30 listopada 2015r. Technika rysunku dowolna.
5. Projekt statuetki może zawierać nazwę szkoły: ZSP nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile,
logo lub inny element kojarzący się z Patronem Szkoły.
6. Statuetka powinna jednoznacznie identyfikować się z "Mechanikiem"

IV. Oświadczenie uczestników konkursu

1. Każdy uczestnik składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział
w Konkursie (Załacznik nr 1)
2. Każdy uczestnik składa piosemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
Konkursu i jego akceptacji (Załącznik nr 2)
3. Uczestnicy składają pisemne oświadczenie o nieposiadaniu przez projekt graficzny
wad prawnych.
4. Nagrodzony projekt staje się własnością ZSP nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile, tym
samym jego autor wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw
majątkowych na Organizatora - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.) do projektu graficznego statuetki na różnych polach eksploatacji
i na wykonywanie praw zależnych. Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie
danych osobowych w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu, 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.) oraz przedkłada oświadczenie
o pełnoletności lub wyrażeniu zgody opiekuna na udział w konkursie osoby
niepełnoletniej. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody (Załącznik nr 3)
5. Każdy uczestnik oświadcza, że zamysł statuetki jest jego pomysłem autorskim i nie
narusza praw autorskich osób trzecich oraz potwierdza fakt, że projekt nie został
nigdzie wcześniej opublikowany i nagrodzony. Przyjmuje również całkowitą
odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora,
w sytuacji naruszenia praw autorskich (Załacznik nr 4)
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V. Miejsce, termin i sposób składania projektu graficznego statuetki

1. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny statuetki będą umieszczone na
stronie internetowej szkoły: www.zsp1.pila.pl oraz na stronie MCI / Biblioteki
Szkolnej
2. Projekty graficzne statuetki należy składać u Pani Lidii Popielarz – Kozłowskiej,
Pana Norberta Rataja lub w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2015 r. w godz. od
8.00 do 16.00.
3. Przygotowane prace należy dostarczyć w dużej, zamkniętej kopercie, która powinna
zawierać wydruk projektu w formacie A4 wraz z jego wersją elektroniczną. Wewnątrz
koperty należy umieścić małą, zaklejona kopertę zawierającą dane osobowe (imię,
nazwisko, wiek, dokładny adres, nr telefonu i niezbędne oświadczenia)
4. Duża koperta zawierającą projekt graficzny statuetki i kopertę z danymi osobowymi
i oświadczeniami powinna być opisana następująco: KONKURS NA PROJEKT
GRAFICZNY STATUETKI PROMOCYJNEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 im. H. Cegielskiego w Pile, ul. Ceglana 4, 64-920 Piła
5. Koperta z danymi osobowymi zostanie otwarta dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu
i wyłonieniu zwycięskiego projektu.

VI. Kryteria oceniania

1. Komisję konkursową powołuje Organizator Konkursu.
2. Komisja będzie nadzorowała prawidłowy przebieg Konkursu.
3. Komisja konkursowa będzie oceniała:


Pomysł



Oryginalność



Zgodność z tematem



Wykonanie



Wymogi formalne

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji
nagrodzonego projektu.
5. Projekty niezgodne z Regulaminem Konkursu nie będą oceniane.
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
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VII. Ogłoszenie wyników

1. Zwycięzca konkursu otrzyma z rąk Organizatora nagrodę w postaci statuetki
wykonanej wg własnego projektu. Przewidziana jest także nagroda niespodzianka!
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem
projektu ponosi uczestnik konkursu.
3. Materiały zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.
4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na na stronie www szkoły
24 kwietnia 2015 r.
5. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu graficznego statuetki oraz
przyzna jedną nagrodę główną. Przewidziane są też ewentualne wyróżnienia.
Jednocześnie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego projektu.
6. Zwycięski projekt oraz ewentualne projekty wyróżnione przez Komisję Konkursową
również będą wyeksponowane na stronie.

VIII. Postanowienie końcowe

1. Zgłoszenie projektu graficznego statuetki do Konkursu jest równoznaczne
z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu na rzecz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile na wszystkich polach
eksploatacji.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na
wykonanie autorskich praw zależnych.
3. Wszelkie decyzje o sposobie, warunkach i zakresie korzystania z dzieła należą do
wyłącznych kompetencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego
w Pile.

Lidia Popielarz – Kozłowska
Edyta Reselska
Danuta Rosa
Norbert Rataj
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