
Regulamin konkursu na projekt graficzny logo 
CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie 

 
 

§ 1. Organizator 
 
Organizatorem konkursu jest CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w          
Warszawie, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 68, 02-930 Warszawa, zwane dalej           
„Organizatorem”. 
 

§ 2. Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 59 w Warszawie, w którego        
skład wchodzi Gimnazjum nr 9 im. Sandro Pertiniego i CX Liceum Ogólnokształcące          
im. Roberta Schumana. 

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę projektów.  
3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub          

zespołowo. 
 

§ 3. Przedmiot i cel konkursu 
 

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) CX Liceum         
Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie. 

2. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych,         
identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych. 

3. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością CX Liceum         
Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie, w szczególności        
umieszczane będzie na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w       
Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych. 

 
§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

 
1. Projekt logo musi mieć formę elektroniczną w postaci pliku w formacie TIFF, JPEG             

lub SVG.  
2. Wielkość projektu logo nie może być mniejsza niż 600x800 pikseli, przy czym            

preferowane będą projekty logo o dużej wielkości. 
3. Do projektu logo należy dołączyć zachowaną wersję „projektową”. 
4. Do projektu logo należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia          

konkursowego na projekt logo CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta         
Schumana w Warszawie (załącznik nr 1). 

5. Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby           
identyfikację autora. 

 
§ 5. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 



1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z         
wymaganiami określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu w sposób i w terminie            
określonym w odpowiednim komunikacie umieszczonym na terenie siedziby        
Organizatora, wraz z Kartą zgłoszenia konkursowego. 

 
§ 6. Sposób przekazania prac konkursowych 

 
1. Projekty należy przekazać osobie wskazanej w komunikacie umieszczonym na         

terenie siedziby Organizatora.  
2. Projekty nie będą zwracane uczestnikom.  

 
§ 7. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 

 
1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja        

Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora. 
2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie,         

prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: czytelność, walory         
estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania       
projektu.  

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu nadesłanego na konkurs         
w odpowiednim terminie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na terenie siedziby    
Organizatora. 

4. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze 
odwoławczej. 

 
§ 8. Nagroda 

 
1. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda w          

postaci oceny celującej z informatyki z wagą 2 oraz nagroda finansowa w postaci             
bonu o wartości 200 zł do wydania w sklepach Empik. 

2. Informacja o zwycięskim projekcie i jego autorze zostanie publicznie podana do           
wiadomości na terenie siedziby Organizatora. 

 
§ 9. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie 

 
1. Biorąc udział w konkursie autorzy projektów wyrażają zgodę na przeniesienie na          

Organizatora wszelkich praw autorskich do opracowanego projektu. 
2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem        

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej            
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie. 

 
§ 10. Postanowienia końcowe 

 
1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego         

wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów           
prawa oraz że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej            



niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność prawną w razie        
naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. 

2. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym          
samym uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w          
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z               
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celu prowadzenia       
konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz         
przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o           
odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na terenie siedziby         
Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają       
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia konkursowego na projekt logo  
CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie 

 
 
Dane uczestnika konkursu: 
 
Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………... 
 
Imię i nazwisko współautora (-ów): ………………………………………………………………. 
 
Adres do korespondencji: 
................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu: 
................................................................................................................................................... 
 
Adres e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo CX   

Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie i że nie narusza    
ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.  

2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt         
logo  CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z           
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr       
101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora konkursu dla celów związanych z             
przeprowadzeniem konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatora praw autorskich do pracy          
zgłoszonej na konkurs na projekt logo CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta           
Schumana w Warszawie.  

 
 

………............................................................ 
        (data i podpis autora)  

 


