
Regulamin konkursu 

na logo Szkolnego Koła Wolontariuszy 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.2 Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski (dalej: „Organizator”).  

1.3 Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim (dalej: 

„Uczestnik”). 

1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

1.5 Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły 

w zakładce Szkolnego Koła Wolontariuszy. 

1.6 Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  

 

§2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

 

2.1 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu Szkolnego Koła Wolontariuszy, który stanie 

się niepowtarzalnym i rozpoznawalnym symbolem koła. 

2.2 Przedmiotem Konkursu jest logo Szkolnego Koła Wolontariuszy. 

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1 W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 za wyjątkiem członków 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 

3.1 Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną pracę.  

3.2 Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:  

3.2.1 muszą być wykonane w formie graficznej dowolną techniką (program graficzny, rysunek, szkic) 

 

4.3 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem 

jest osoba zgłaszająca. 

4.4 Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

4.5 Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, 

a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

4.6 Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) 

 

 

 

 



§5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

5.1 Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: katarzyna.szembiot-pietrzak@sp4gda.pl 

do 30 listopada 2020 r. 

5.2 Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału.  

 

§6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 

6.1 Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe 

do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. 

 

§7. NAGRODY 

 

7.1 W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci godzin wolontariatu na rzecz środowiska 

szkolnego: 

Za pierwsze miejsce 3 godziny; 

Za drugie miejsce 2 godziny; 

Za trzecie miejsce 1 godzina. 

7. 2 Praca zdobywcy pierwszego miejsca stanie się oficjalnym logo Szkolnego Koła Wolontariuszy przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim. 

 

§8. DANE OSOBOWE 

8.1 Dane osobowe: imię, nazwisko i klasa przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z wyłonieniem 

i nagrodzeniem zwycięzców. 

8.2 Do promocji konkursu i ogłoszenia zwycięzców zostaną użyte imiona i inicjały nazwiska oraz klasa. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ……………… 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do Konkursu ………………………………… 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………........ 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Załączniki : 

 
Nośniki elektroniczne prac  …………………. ; …………………. 
 

    (ilość nośników)             (rodzaj) 

 

 

Praca w formie papierowej dostarczona do ……………………………………………… 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisana/y, ……………….………………………………………………                          

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) dobrowolnie 

wyrażam zgodę na wykorzystanie moich dany osobowy do celów konkursu w zakresie określonym regulaminem 

konkursu. 

……………………………..…………………………………………… 

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 


