
REGULAMIN KONKURSU 

NA WYKONANIE LOGO, GRAFIKI, HASŁA PROMUJĄCEGO 

IV LO im. St. STASZICA w BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez ZSO nr 4 IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. 

Opiekę nad przebiegiem konkursu sprawować będzie komisja powołana przez zespół do 

spraw promocji szkoły. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest opracowanie logo, hasła, lub grafiki promujących IV LO, które będą 

wykorzystane jako nadruk na koszulki, długopisy i inne gadżety. 

 
§ 3 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie lub absolwenci ZSO nr 4 IV LO 

im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie logo, hasła, 

lub grafiki promującej szkołę. 

2. Praca powinna kojarzyć się jednoznacznie z IV LO im. St. Staszica w Białej Podlaskiej i 

podkreślać pozytywne aspekty bycia członkiem społeczności szkolnej. 

3. Praca może być wykonana w dowolnej technice, jednak wymagana jest jej wersja 

elektroniczna, tak aby można ją było wykorzystać w/w celu. 

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2013r. a kończy 1 marca 2013r. 

5. Prace dostarczone organizatorowi  po 1 marca 2013 r. nie zostaną rozpatrzone jako 

prace konkursowe. 

6. Prace należy złożyć do godziny 12.00 do 1 marca 2013 r. w sekretariacie IV LO im. 

Stanisława Staszica. Następnie prace zostaną przekazane organizatorowi.  

 



§ 5 

Przebieg konkursu 

 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej, powołanej przez zespół 

do spraw promocji szkoły w dniu 1 marca 2013 r. 

2. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną 

 kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 

 formę estetyczną pracy 

 przydatność pracy do celów promocyjnych 

3. Przewidziano cenne nagrody 

4. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas 

zakończenia roku szkolnego klas III. 

5. Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu za 

pośrednictwem szkoły. 

6. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 

(www.staszicbiala.pl.) oraz będą używane w materiałach promujących szkołę. 

 

§ 5 

Uwagi końcowe 

 

1. Uczestnik konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów 

konkursu.  

3. Laureaci konkursu zobowiążą się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową na 

określonych polach eksploatacji.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności na 

czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, 

rozpowszechniania, powielania, przetwarzania oraz wykorzystywania dzieła w każdej 

formie z użyciem wszelkich środków technicznych. 


