REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PROJEKT LOGO

§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Promienna 65
43-603 Jaworzno
§2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo (logotypu) blogu „Lambda” – blogu o
matematyce, algorytmach i nie tylko.
2. Logo będzie stosowane w celu identyfikacji wizualnej w przekazie elektronicznym, na nośnikach reklamy,
drukowanych materiałach promocyjnych i innych nośnikach używanych przez CKZiU
w Jaworznie oraz przez partnerów szkoły.
3. Projekt logo powinien w stylizacji nawiązywać do tematyki blogu.
4. W celu poprawnego wykonania
http://lambda.ckziu.jaworzno.pl/
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§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1) Konkurs jest jednoetapowy i skierowany jest do uczniów CKZiU w Jaworznie.
2) Uczestnik konkursu dostarcza projekt wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, która jest potwierdzeniem
zapoznania się z Regulaminem Konkursu, i stanowi jednocześnie akceptację jego zapisów, a także jest
zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
3) Uczestnik konkursu składa pisemne oświadczenie, iż w przypadku wygranej, wyraża zgodę na nieodpłatne
przeniesienie na organizatora konkursu całości praw majątkowych do zgłoszonego projektu, wraz
z oświadczeniem stwierdzającym, że projekt logo nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4) W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu kartę zgłoszenia podpisują opiekunowie ustawowi.
5) Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6) Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę maksymalnie 3 projektów.
7) Prace należy składać osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sylwia.nowak@ckziu.jaworzno.pl
8) Termin zgłaszania prac upływa 20.12.2019 r. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez
Komisję Konkursową.

§4
WYMAGANIA TECHNICZNE PROJEKTU
Uczestnik konkursu dostarcza
1) Wydruk w wersji kolorowej oraz w wersji czarno-białej, na papierze formatu A4.
2) Płytę CD/DVD z zapisem elektronicznym projektu. Wersja cyfrowa powinna być zapisana w krzywych,
w pliku CDR lub AI oraz dodatkowo w formacie PNG i JPG w rozdzielczości 300 dpi, w trybie RGB oraz
CMYK.
3) Każda z wersji projektu – kolorowa i czarno-biała musi być zapisana, jako oddzielny plik.
4) Do pracy należy dołączyć krótki opis projektu, z wyjaśnieniem wykorzystanej symboliki, opisem
proporcji, opisem kolorów z podaniem ich wartości RGB i CMYK, nazwę wykorzystanych fontów.

§5
ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac konkursowych.
2. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje odwołanie od wyników rozstrzygnięcia przez Komisję Konkursową.
3. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz jedno wyróżnienie.
4. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, którego projekt będzie najlepiej oddawał charakter i ideę blogu
LAMBDA.
5. Osoba nagrodzona w konkursie zostanie o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną przez
przedstawiciela Komisji Konkursu oraz osobiście przez wychowawcę klasy.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy żadna ze
zgłoszonych prac nie będzie spełniać kryteriów i oczekiwań organizatora.
7. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora:
https://www.ckziu.jaworzno.pl/

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany terminów, zmiany podziału
przyznanych nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) poniesione
przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.
3. Kontakt w sprawach konkursu:
Sylwia Nowak (poniedziałek, wtorek, piątek, sala 206/V)
e-mail: sylwia.nowak@ckziu.jaworzno.pl

