
Regulamin Konkursu na logo  
 Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. 

 

 

1. 

Organizator konkursu. 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie 

graficzne logo Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych we współpracy z Radą 

Rodziców i Stowarzyszeniem Edukacji Zawodowej „Budowlanka”. 

 

2. 

Cel i termin konkursu. 

 

1. Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego tworzącego logo Zespołu Szkół 

Budowlanych w Żarach. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 marca 2022 roku  a kooczy w dniu   4 maja 2022 roku 

ogłoszeniem wyników. 

3. Zgłoszenia prac mogą odbywad  się od dnia 14 marca 2022 roku do dnia 14 kwietnia 2022 

roku do godziny 23.59. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 

3. 

Zadanie konkursowe. 

 

1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu w programie komputerowym znaku 

graficznego tworzącego logo Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. 

2. Przy projektowaniu logo należy wziąd pod uwagę specyfikę i charakterystykę szkoły i 

kierunków w niej nauczanych, z którymi  można zapoznad się na stronie WWW.zsbzary.pl w 

zakładce rekrutacja i na stronie FB ZSB. 

3. Praca konkursowa powinna spełniad następujące wymagania techniczne:  

a. Logo należy wykonad w jednym z 2 programów: 

 GIMP – program do grafiki bitmapowe,j 

 Inkspace – program do grafiki wektorowej, 

b. Pliki należy dostarczyd zapisane pod nazwą „Logo + imię i nazwisko autora + szkoła” z 

rozszerzeniem pliku: 

 GIMP – rozszerzeszenie pliku *.xcf, 

 Inkspace - rozszerzeszenie pliku *.svg, 

c. Projekt powinien byd zapisany w rozdzielczości drukowania 300 dpi., 

d. Logo należy zapisad w trybie barwnym CMYK. 

e. Wymiary projektu: 1024 x 1024 pikseli. 

http://www.zsbzary.pl/


 

4. 

Warunki uczestnictwa. 

 

1. W konkursie może wziąd udział każdy uczeo szkoły  podstawowej Powiatu Żarskiego, który: 

a. Uczy się w klasach starszych szkoły podstawowej: siódmej lub ósmej, 

b. Zgłosi swój udział z wykorzystaniem karty zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr1 do 

Regulaminu, 

c. Spełni wymagania, o których mowa w Regulaminie, 

d. Wykona zadanie konkursowe zgodnie  z Regulaminem i dostarczy je Organizatorowi w 

terminie. 

2. Autorem logo może byd tylko jedna osoba. 

3. Każdy uczestnik może zgłosid jedną pracę. 

4. Uczestnik biorąc udział w konkursie deklaruje, że jego projekt jest oryginalny i  nigdzie nie 

publikowany, że nie jest to  kopia ani adaptacja już istniejących utworów i nie narusza praw 

podmiotów trzecich. 

5. Praca, która nie spełnia w. wym. warunków lub narusza powszechnie akceptowane normy 

społeczne, moralne lub obyczajowe zostanie odrzucona i  nie będzie brała udziału w 

konkursie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę, że Organizator będzie uprawniony do korzystania z jego pracy 

konkursowej, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnych licencji i zgód. 

7. Autorzy prac konkursowych przekazują autorskie prawa do logo na rzecz Organizatora , obejmujące 

następujące pola eksploatacji:  

 utrwalanie, 
 zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych, 
  wprowadzanie do pamięci komputera, 
  publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie. 
 

5. 

Miejsce i  termin nadsyłania prac. 

 

1. Projekty należy dostarczyd  w formie elektronicznej na e –mail: konkurs@zsb.zary.pl (w 

tytule wiadomości wpisując: „Konkurs na projekt logo ZSB) oraz dostarczyd  w formie 

zapisanej na płycie CD/DVD na adres  szkoły (osobiście lub pocztą). 

2. Do pracy należy dołączyd kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do regulaminu).  

3. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 14 kwietnia 2022 roku o godzinie 

23.59 (decyduje data wpływu e-maila). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu e-maila oraz za 

szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestnika. 

5. Prace konkursowe, które nie spełnią wymagao, o których mowa w regulaminie lub 

nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie. 

 

 

 

mailto:konkurs@zsb.zary.pl


 

 

6. 

Głosowanie. 

 

1. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane na osi czasu FB ZSB 

(https://www.facebook.com/zsbzary). 

2. Głosowanie organizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W Głosowaniu nie mogą uczestniczyd pracownicy Organizatora, a także członkowie 

najbliższych rodzin tych osób. 

4. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym 

Facebook na osi czasu ZSB (https://www.facebook.com/zsbzary) w dniach: od 15 

kwietnia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku. 

5. Aby móc zagłosowad w Konkursie, należy posiadad aktywny profil na Facebooku, zgodnie 

z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i 

prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook  oraz wszystkimi 

innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejśd na profil ZSB 

na Facebooku: 

 Zapoznad się z zasadami głosowania w Konkursie, 

 Oddad co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” , na wybrane 

zdjęcie z zaprezentowanych w galerii. Jedna osoba może oddad maksymalnie po 

1 głosie na każdą z zaprezentowanych prac przy użyciu wyłącznie jednego konta 

osobistego w serwisie Facebook.com. 

 Głosujący mogą udostępniad prace konkursowe na swoich prywatnych profilach, 

 Zdjęcia konkursowe zostaną opublikowane na Facebooku na osi Budowlanka –

Żary. 

6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor ZSB. 

 

 

7. 

Ogłoszenie wyników. 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4 maja 2022 roku. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie FB ZSB oraz stronie internetowej 

WWW.zsbzary.pl. 

3. Ze zwycięzcami  Organizator skontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną. 

 

 

 

8.  

Nagrody. 

 

1. W konkursie przewidziano nagrody: 

a. Za pierwsze miejsce bon do wykorzystania w sklepie Media Ekspert o wartości 500zł. 

b. Za drugie miejsce bon do wykorzystania w sklepie Media Ekspert o wartości 200zł. 

https://www.facebook.com/zsbzary
https://www.facebook.com/zsbzary
http://www.zsbzary.pl/


c. Za trzecie miejsce bon do wykorzystania w sklepie Media Ekspert o wartości 100zł. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA LOGO JEDNEGO Z KIERUNKÓW TECHNIKUM W ZESPOLE 

SZKÓŁ  BUDOWLANYCH W ŻARACH 

 

1. Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko : 

Wiek: 

Szkoła: 

Nauczyciel prowadzący: 

 

2. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna: 

Miejscowośd: 

Nr telefonu: 

Adres e-mail: 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie na logo Zespołu Szkół 

Budowlanych w Żarach organizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych we współpracy z 

Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Edukacji Zawodowej „Budowlanka”. 

 
…………………………………………………………………………………….  

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
W związku z udziałem  moim/mojego dziecka ...………………………………………………………………………………….. 

                                                                    Imię i nazwisko 
w Konkursie na logo Zespołu  Szkół Budowlanych w Żarach organizowanym przez Zespół Szkół 

Budowlanych we współpracy z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Edukacji Zawodowej 

„Budowlanka”. 

 potwierdzam zapoznanie się  z Regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na:  

 przetwarzanie  danych  osobowych moich / mojego dziecka w zakresie dotyczącym konkursu,  

 wykorzystywanie wizerunku mojego / mojego dziecka  w dokumentacji związanej z konkursem,  



  publikację imienia i nazwiska oraz wykonanej pracy z  wizerunkiem mojego dziecka  na stronie 

internetowej ZSB  oraz w mediach,  

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2019 r., poz.1781.);  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 

1231). 

 Rozporządzenie 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 ; 

 

 

 
…………………………………………………………………………………….  

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 


