
Regulamin konkursu plastycznego na  

PROJEKT LOGO KLAS KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA 

 

I. Informacje ogólne 

Organizator: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.  

Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo klas RESO Zespołu Szkół Budowlano-

Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.  

II. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu graficznego logo, które będzie miało 

zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, i promocyjnych, w tym m.in. 

zostanie umieszczone na stronie internetowej, blogu i profilach w mediach społecznościowych 

szkoły, w materiałach promujących działalność klas o profilu kryminologia i  resocjalizacja. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które: 

a) są uczniami Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

b) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,  

c) złożą oświadczenie – prześlą skan lub zdjęcie (załącznik do regulaminu) stwierdzające, że jego 

projekt w żaden sposób nie narusza praw autorskich. 

2. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może          

je w dowolny sposób wykorzystać i modyfikować. 

3. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych 

w momencie uzyskania statusu laureata lub finalisty. 

IV. Miejsce składania prac 

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem (zob. pkt. III 1.c) należy wysyłać w formie skanu           

lub w formie pliku w formacje jpg (dotyczy prac przygotowywanych w programach graficznych)    

na adres konkurs@zsbd.pl 

V. Termin składania prac 

15 listopada 2020 roku 

VI. Forma składania prac: 

1. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną (może to być np. rysunek odręczny lub grafika 

komputerowa) 

2. Projekt logo musi mieścić się w kwadracie 10 cm na 10 cm i może mieć dowolny kształt 

3. Uczestnik może złożyć maksymalnie dwa projekty na dwóch osobnych kartkach 

4. Praca odręczna musi być dostarczona na kartce formatu A4 w formie skanu. Jeżeli projekt 

wykonany zostanie na komputerze (zapis pliku w formacie jpg), jury oceniać będzie wydruk na 

kartce formatu A4. 



VII. Zasady przyznawania nagród: 

1. Wyboru finalistów i laureata konkursu plastycznego na projekt logo klas RESO ZSB-D dokonuje 

Jury w składzie: dyrektor Tomasz Szłapiński,wychowawcy klas RESO, plastyk 

2. W konkursie przewidziane są: pierwsze miejsce i dwa wyróżnienia. 

3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę BON PODARUNKOWY o wartości 100zł, a jego 

projekt zostanie wykorzystany zgodnie z ustaleniami punktu II. 

4. Autorzy dwóch wyróżnionych projektów otrzymają nagrody książkowe. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 

20.11.2020 r. - transmisja online. 

2. Planowana data i miejsce wręczenia nagród: 

Uzależniona jest od warunków epidemiologicznych 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu 

Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego www.zsbd.pl 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego na logo klas RESO Zespołu Szkół Budowlano-

Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu  

 

OŚWIADCZENIE  

Ja.................................................................................................................. oświadczam, że złożona 

przeze mnie praca w konkursie plastycznym na projekt logo klas RESO Zespołu Szkół Budowlano-

Drzewnych im. Bolesława Chrobrego nie narusza praw autorskich. 

 

 ............................................... ..........................................................  

       miejscowość i data                czytelny podpis 

 

http://www.zsbd.pl/

