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KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY STATUETKI PROMOCYJNEJ ZESPOŁU 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1                                                                             

IM. STANISŁAWA STASZICA  

W SIEDLCACH 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach 

ogłasza Konkurs na projekt graficzny statuetki promocyjnej szkoły. Chętni do wzięcia udziału 

w Konkursie będą musieli przedstawić projekt graficzny statuetki.  

W Konkursie może wziąć udział każdy. Na propozycje Organizator Konkursu czeka do 11 

marca  2013 roku. Na zwycięzcę Konkursu czeka nagroda w postaci statuetki wykonanej 

według zwycięskiego projektu.  

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. Informacje ogólne: 

Organizatorem Konkursu na projekt graficzny na statuetkę promocyjną Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 zwanego Elektrykiem jest Dyrektor szkoły. 

1. Tematem jest zaprojektowanie i nazwanie statuetki dla ZSP nr 1 w Siedlcach. 

2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 11 marca 2013 roku. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 18 marca 2013 roku.. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

§ 2. Cel Konkursu: 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego statuetki kojarzącej się ze 

szkołą i promującą szkołę. Statuetka ma stać się wizytówką szkoły, odwoływać do tradycji  

i klimatu szkoły. Będzie wręczana corocznie najlepszemu absolwentowi szkoły jako 

najwyższe wyróżnienie.  

§ 3. Zakres przedmiotowy Konkursu: 

1. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie rysunku ręcznie lub 

komputerowo. Technika rysunku dowolna, format A4, pełny kolor. Każdy jednak 

projekt winien być dostarczony (po skopiowaniu) na nośniku elektronicznym, 

umożliwiającym multimedialny odczyt projektu w dobrej jakości. 

2. Kryteria statuetki ZSP nr 1 w Siedlcach: 

 statuetka  powinna być identyfikowana z ZSP nr 1 w Siedlcach, 

 statuetka powinna zawierać pełną nazwę szkoły – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, 

 statuetka musi mieć wyeksponowane LOGO szkoły oraz Patrona Szkoły. 

§ 4. Założenia Konkursu: 
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1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy. Prace zbiorowe nie 

będą brane pod uwagę. 

2. Autor może nadesłać maksymalnie dwa projekty graficzne. 

3. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu 

konkursach. 

§ 5. Informacje o oświadczeniu, jakie mają dostarczyć uczestnicy Konkursu: 

1. Uczestnicy składają pisemne oświadczenie o nieposiadaniu przez projekt graficzny 

wad prawnych; wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach autorskich praw majątkowych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do projektu graficznego 

statuetki na różnych polach eksploatacji i na wykonywanie praw zależnych; pisemne 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.); oraz oświadczenie o pełnoletności lub wyrażeniu zgody 

opiekuna na udział w konkursie osoby niepełnoletniej – (Oświadczenie nr 1 - 

załącznik). 

2. Do każdego projektu statuetki uczestnik Konkursu powinien dołączyć pisemne 

oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz  w pełni go akceptuje -  

(Oświadczenie nr 2 - załącznik). 

3. Uczestnicy muszą także złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział  

w Konkursie  – (Oświadczenie nr 3 - załącznik). 

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 

§ 6. Miejsce, termin i sposób składania projektu graficznego: 

1. Informacje dotyczące konkursu na projekt graficzny umieszczone będą na łamach 

mediów lokalnych oraz na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.siedlce.pl 

2. W kopercie zawierającej projekt  graficzny statuetki należy umieścić zaklejoną 

kopertę zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres  

i numer telefonu) i niezbędne oświadczenia. 

3. Kopertę zawierającą projekt graficzny statuetki i kopertę z danymi osobowymi  

i oświadczeniami należy oznaczyć w następujący sposób: KONKURS NA PROJEKT 

GRAFICZNY STATUETKI. Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. 

Konarskiego 11, 08-110 Siedlce. 

4. Koperta z danymi osobowymi zostanie otwarta dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu i 

wyłonieniu zwycięskiego projektu graficznego statuetki. 

5. Projekty graficzne statuetki należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 

16.00 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. 

Konarskiego 11, 08-110 Siedlce (bez podania na przesyłce nazwiska i adresu autora), 

w terminie do 11 marca 2013 roku (będzie brana pod uwagę data wpływu do ZSP 1  

w Siedlcach, nie decyduje data stempla pocztowego). 
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6. Informacji dotyczących konkursu udziela Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach Krystyna Więcławek,, nr tel.: (25) 63 273 08. 

§ 7. Zasady wyboru projektu statuetki: 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Jury. 

2. Komisję oceniającą powołuje Dyrektor ZSP nr 1 w Siedlcach. 

3. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu. 

4. Projekty niezgodne z regulaminem Konkursu, nie będą oceniane. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo do niewyłonienia zwycięzcy. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

§ 8. Ogłoszenie wyników Konkursu: 

1. Organizator w Konkursie wyłoni zwycięzcę, dla którego przewiduje się nagrodę  

w postaci statuetki wykonanej według zwycięskiego projektu. 

2. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. 

3. Przekazanie nagrody odbędzie się podczas V Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli 

Elektryka 21 września 2013 roku. 

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem 

projektu graficznego statuetki ponosi uczestnik konkursu. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

szkoły najpóźniej do 18 marca 2013 roku. 

6. Projekt główny oraz projekty wyróżnione przez Komisję będą eksponowane na stronie 

internetowej szkoły. 

§ 9. Postanowienie końcowe: 

1. Zgłoszenie projektu graficznego statuetki do Konkursu jest równoznaczne  

z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu na rzecz Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach na wszystkich polach eksploatacji.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na 

wykonanie autorskich praw zależnych. 

3. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dzieła należy do wyłącznej 

kompetencji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. 

Dyrektor Szkoły 

Krystyna Więcławek 

 

 

  



KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY STATUETKI 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Strona 4 

Załącznik  

OŚWIADCZENIE NR 1 

 Oświadczam, że projekt graficzny nie posiada wad prawnych. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na ZSP nr 1 w Siedlcach, autorskich praw  majątkowych 

w  rozumieniu  przepisów  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do projektu graficznego statuetki na 

polach eksploatacji, o  których   mowa  w  §  10  pkt.  1  ustawy  i  na  wykonywanie  praw  zależnych. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie   danych   osobowych   zgodnie   z   ustawą  z  dnia  29  sierpnia  

1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

Ponadto oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią*, wyrażam zgodę na udział w Konkursie osoby 

niepełnoletniej będącej pod moją opieką*. 

.…………..………………………………….                                                                

(czytelny podpis) 

*nie potrzebne skreślić.  

OŚWIADCZENIE NR 2 

 Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem Konkursu oraz w pełni go akceptuję. 

                                                                       

                                    .…………..………………………………….                                               

(czytelny podpis)  

OŚWIADCZENIE NR 3 

 Wyrażam zgodę na udział w „KONKURSIE NA PROJEKT STATUETKI PROMOCYJNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. S. STASZICA W SIEDLCACH 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko autora, wiek )  

………………………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres zamieszkania) 

………………………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu do kontaktu, adres e-mail) 

  

                                                                                                         .…………..………………      
(czytelny podpis) 


