
BLUZY SZKOLNE 
 
 

Konkurs na projekt bluzy szkolnej 
 
 

REGULAMIN KONKURSU: 
I. Organizator konkursu 
 
1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu bluzy szkolnej jest Samorząd Uczniowski I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju.  
 
II. Cel i przedmiot konkursu  
 
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu, który następnie zostanie wykorzystany do 
produkcji bluz szkolnych. 
 
2. Projekt wykorzystywany będzie przez Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju w celu promowania szkoły.  
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie  
 
1.W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni (dzieci i dorośli), którzy zapoznali się z regulaminem 
konkursu.  
 
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub w zespołach 
liczących maksymalnie dwie osoby.  
 
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.  
 
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  
 
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na  
nieodpłatne wykorzystywanie przez Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza 
Romera w Rabce-Zdroju.  
 
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej  
 
1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów.  
 
2. Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub wielu kolorach. Powinien być wykonany 
techniką komputerową i złożony na nośniku płyty CD, DVD lub wysłany pocztą elektroniczną. Dopuszcza 
się przygotowanie odręczne, które możliwe będzie do zamiany na wersję elektroniczną.  
 
4.Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien 
zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji.  
 
5. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.  
 
6. Projekt nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, 
aniżeli autor logo(z wyjątkiem logo szkoły). 
 
7. Projekt powinien: 
 

 być czytelny, łatwy do zapamiętania,  
 

 być łatwo identyfikowany z naszą szkołą, 
 

 wzbudzać pozytywne emocje.  
 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych  
 



1. Prace należy składać do dnia 29.11.2019r. w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą elektroniczną na 
adres romer.samorzad@gmail.com (temat: Konkurs na projekt bluzy szkolnej). 
 
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  
 
3. Organizator nie zwraca prac.  
 
VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  
 

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,  
 

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,  
 

3) czytelność i funkcjonalność projektu,  

4) estetyka wykonania projektu.  

VII. Ocena prac konkursowych  

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Samorząd Uczniowski w 

porozumieniu z dyrekcją szkoły.  

2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI i 

wybiera laureata konkursu.  

3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku braku odpowiedniego projektu.  

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu  

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.  

2. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.  

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 06.12.2019r.  

 

 

Przewodnicząca SU  

Julia Stolarczyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romer.samorzad@gmail.com


OŚWIADCZENIE 

Ja (imię i nazwisko) ................................................................................., 

zamieszkały/a w (adres zamieszkania) ...................................................... 

oświadczam, że przekazuję na rzecz Samorządu Uczniowskiego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, nieodpłatnie, 

prawa autorskie do projektu bluzy szkolnej, zgłoszonego w konkursie, 

organizowanym w dniach 12.11-29.11.2019r. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej 

projektu, a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami 

autorskimi.  

Data i podpis*: 

Rabka-Zdrój, dnia………………………………………………..  

 

 

* W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują jego rodzice/ 

prawni opiekunowie, czytelnym podpisem. 

 


