REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Postanowienia ogólne
•
•

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie.
Regulamin
konkursu
dostępny
na
stronie
internetowej
Przedszkola:
https://przedszkole376.waw.pl.

Cele konkursu
•
•
•

Wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola.
Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej dzieci, ich rodziców oraz personelu
Przedszkola.
Zaangażowanie społeczności przedszkola do działań na rzecz placówki.

Założenia ogólne
•
•
•
•
•

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami w regulaminie.
Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie
publikowany.
Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.

Uczestnicy
•

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych
dzieci, ich rodziców i personelu Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
•
•
•
•

Zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go.
Przekazały projekt do Organizatora konkursu w wymaganym terminie.
Złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (w przypadku dzieci
oświadczenie składają rodzice).
Wyraziły pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację
wizerunku (w przypadku dzieci zgodę wyrażają rodzice).

Forma i warunki prezentacji pracy konkursowej
•
•
•
•
•

Na formacie A4 należy przedstawić projekt, mieszczący się w polu 15cm x 15cm.
Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania.
Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania: strona internetowa, zaproszenia, dyplomy i inne.
Pracę można wykonać ręcznie lub z wykorzystaniem technik komputerowych.
Logo powinno identyfikować się z naszym Przedszkolem – leśny teren, natura itp.
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Miejsce i termin składania projektów
•
•
•

Konkurs rozpoczyna się dnia 13.10.2021 r.
Projekt należy dostarczyć do Organizatora do dnia 12.11.2021 r.
Projekt należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej:
* W kopercie opatrzonej hasłem „KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA”
w sekretariacie placówki.
* W formacie PDF na adres e – mailowy: grupazajaczki2018@gmail.com w tytule
wpisując „KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA”.

Składając pracę uczestnik dołącza następujące dane
•
•

•

Imię i nazwisko.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (w tym zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i publikację wizerunku). Druk dostępny na stronie
https://przedszkole376.waw.pl.
Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika. Dokumenty
dostępne na wyżej wymienionej stronie.

Kryteria oceny prac konkursowych
•
•
•

•
•

Zgodność projektu z danymi naszego Przedszkola.
Czytelność i funkcjonalność projektu.
Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania. Prace konkursowe, które nie spełniają
wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji
Konkursowej.
Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu
•

•
•
•
•

Propozycje oceni według ustalonych kryteriów Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
Komisja Konkursowa wyłoni jedną, najlepszą pracę, która zostanie wykorzystana przez
Przedszkole do celów identyfikacyjnych jako logo.
Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane w dniu podanym przez
organizatora na stronie internetowej Przedszkola, a także na wystawie w holu głównym
placówki.

Nagrody i wyróżnienia
•
•

Dla trzech najlepszych projektów przewidziano nagrody.
Wręczenie nagród nastąpi w podanym przez organizatora terminie.

Prawa autorskie
•

Z chwilą złożenia projektu Organizatorowi, uczestnik konkursu przenosi na
Organizatora konkursu własność egzemplarza projektu i wszelkie prawa autorskie.
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Postanowienia końcowe
•
•
•
•

•

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub
przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób
trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na oświadczeniu
o prawach autorskich do projektu, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronie
internetowej Przedszkola oraz na wystawie w holu głównym placówki.
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