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Regulamin konkursu 

na logo biblioteki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na logo biblioteki szkolnej zwanym 

dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem „Konkursu” jest Biblioteka Szkolna oraz Prezydium Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. 

3. „Konkurs” będzie trwał od 01.02.2022 do 31.03.2022r.  

4. Celem „Konkursu” jest: 

− opracowanie znaku graficznego (logo) biblioteki szkolnej, 

− rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, 

− wzmacnianie więzi z biblioteką szkolną. 

−  

§2 Uczestnicy Konkursu 

Uczestnikami „Konkursu” są uczniowie klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Kutnie, którzy wykonają i dostarczą swoje prace w terminie między 01.02.2022 a 

31.03.2022r. 

 

§3 Przystąpienie do „Konkursu” 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

− wykonanie pracy – projektu przez uczestnika Konkursu techniką dowolną: grafika 

komputerowa (na płycie CD, DVD) lub praca plastyczna  wraz z danymi autora : Imię , 

Nazwisko , Klasa (oddział). 

− dostarczenie swojej pracy lub prac wraz z podpisanym Oświadczeniem rodziców lub 

prawnych opiekunów ucznia (Załącznik nr 1) do dnia 31.03.2022 roku do godziny 

12:00 do biblioteki szkolnej.  

−  

§4 Zasady Konkursu – przedmiot oceny konkursowej oraz kryteria oceniania : 

1. Każdy uczestnik (uczeń) może wykonać dowolną ilość prac (projektów), która będzie podlegała 

ocenie Komisji Konkursowej. 

2. Każda praca – projekt powinna być dziełem jednego ucznia, zatem nie będą przyjmowane 

i oceniane prace zbiorowe uczniów. 

3. Projekt powinien oprócz znaku graficznego zawierać nazwę: BIBLIOTEKA SP nr 1 w Kutnie. 

4. Ocenie podlegają : 

− oryginalność koncepcji, 

− estetyka, 

− funkcjonalność projektu. 

5. Dostarczenie pracy przez uczestnika (ucznia) w terminie innym niż podany w regulaminie 

„Konkursu” będzie skutkowało brakiem jej oceny przez Komisję Konkursową. 

6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby: 

− Anna Furmankiewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców, 

− Magdalena Wójkowska – Zastępca Przewodniczącej dla klas 4-8, 

− Izabela Smolarek – nauczyciel bibliotekarz  

− Małgorzata Jaworska – nauczyciel bibliotekarz  
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7. Spośród wysłanych prac, Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej – zwycięskiej, najbardziej 

pomysłowej i kreatywnej.  

 

§5 Nagrody 

1. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w „Konkursie” funduje Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie 

2. Dla zwycięskiej pracy - projektu Rada Rodziców przewiduje następującą nagrodę: o wartości 

300,00zł (słownie : trzysta złotych)w postaci bonu upominkowego do sklepu (wybranego spośród 

Empik, Media Mark, Media Expert. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki od Rady Rodziców. 

 

§6 Rozstrzygnięcie konkursu 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa do dnia 30.04.2022r., a informacje 

o laureatach zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej 

i Facebooku Rady Rodziców.  

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zastrzeżenia, co do przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu, mogą być wnoszone przez 

jego uczestników w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub odwołania 

Konkursu wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych. 

 

Organizator konkursu : Biblioteka Szkolna oraz Prezydium RR Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Kutnie 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu konkursu na logo biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie 

 

OŚWIADCZENIE rodziców / opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka 

w Konkursie na logo biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Kutnie 

 

Ja niżej podpisany/a ..........................................................jako rodzic /opiekun prawny dziecka 

 

 

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

imię i nazwisko dziecka, oddział (klasa) 

 

Informuję, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem konkursu na logo biblioteki szkolnej. Oświadczam, 

że uczestnik jest autorem(-ka ̨) pracy zgłoszonej do Konkursu oraz, że nie narusza on jakichkolwiek 

praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Praca (projekt) nie został uprzednio nigdzie 

opublikowany. 

 

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

data, podpis rodzica/opiekuna    

 

Godząc się na udział dziecka w konkursie wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich 

danych osobowych (imienia i nazwiska) powiązanych z danymi dziecka w celach wynikających z 

organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. – RODO; 

2. nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez organizatorów 

wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych 

organizatorów konkursu i innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym 

wydarzeniu; 

3. wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w różnych formach utrwaleń wykonanej przez dziecko pracy 

konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacjach informujących 

o konkursie, na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych organizatorów 

konkursu i innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o tym wydarzeniu. 

 

. 

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

data, podpis rodzica/opiekun   

 

 

 

 

Przenoszę na Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie nieodpłatne, nieograniczenie 

i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej w Konkursie.  

 

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

data, podpis rodzica/opiekun   
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