
 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W 

TRZEBIEŻY 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Trzebieży zwane dalej 

organizatorem. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola 

www.pptrzebiez.pl oraz w siedzibie organizatora. 

Cele i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) naszego 

Przedszkola. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez Przedszkole do celów identyfikacyjnych, 

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

3. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz placówki. 

Założenia ogólne 

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.  

2. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie 

publikowany. 

3. Konkurs trwa od 01.02.2020 do 06.03.2020 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

Uczestnicy: 

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do: 

- dzieci uczęszczających do przedszkola 

- ich rodziców lub prawnych opiekunów 

- absolwentów oraz wszystkich sympatyków Przedszkola Publicznego w Trzebieży 

 

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z regulaminem oraz zaakceptowały 

go; dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie oraz złożyły 

oświadczenie o zezwoleniu na wykorzystanie pracy przez Organizatora. 

 

3. Każdy uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazach danych Organizatora 

informacji zawartych w karcie zgłoszenia. 

 

 



Forma pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania 

(reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne). 

2. Pracę można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

3. Praca konkursowa to znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm w formacie A4. 

4. Praca konkursowa powinna charakteryzować się poniższymi cechami: 

 

- być czytelna i łatwa do zapamiętania, 

- może zawierać nazwę przedszkola 

 

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych. 

1. Prace należy składać wraz z wypełnionymi załącznikami w sekretariacie Przedszkola 

Publicznego w Trzebieży ul. Wkrzańska 9 72-020 Trzebież 

 

2. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. zgodność pracy konkursowej z danymi Przedszkola 

2. czytelność i funkcjonalność projektu 

3. estetyka wykonania 

 

Ocena prac konkursowych 

1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie: Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Trzebieży jako przewodnicząca Komisji, 2 członków Rady 

Pedagogicznej oraz  2 członków Rady Rodziców. 

2. Projekt, który uzyska największą liczbę głosów, zostanie wyłoniony jako zwycięski. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Wręczenie dyplomów, wyróżnień i nagród nastąpi 23.03.2020. 

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO W 

TRZEBIEŻY 

  

1.Imię i nazwisko: 

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

2. Adres zamieszkania: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.Numer telefonu: 

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

 

Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego 

wykorzystanie przez Organizatora Konkursu – Przedszkole Publiczne w Trzebieży 

 

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

miejscowość, data       czytelny podpis autora 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu na Logo Przedszkola 

Publicznego w Trzebieży i w pełni go akceptuję.  

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

miejscowość, data       czytelny podpis autora 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazach danych 

osobowych Organizatora, informacji zawartych w karcie zgłoszenia oraz zezwalam na 

umieszczenie swojego wizerunku na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w 

Trzebieży. 

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

miejscowość, data       czytelny podpis autora 


