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Regulamin konkursu na logo projektu 

Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych 

Miasta Opola 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, jako realizator 

projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów 

szkół licealnych Miasta Opola”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego  

Funduszu Społecznego, zwany dalej Organizatorem.  

2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół licealnych miasta Opola. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców. 

4. Projekty konkursowe należy składać indywidualnie. 

5. Nadesłane do konkursu prace muszą być pracami własnymi, nie publikowanymi wcześniej i nie 

nagrodzonymi w innych konkursach.  

6. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. 

7. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie logotypu projektu „Licealista na rynku 

pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych prze uczniów szkół licealnych miasta Opola”. 

Logo powinno być: czytelne, łatwe do zapamiętania, identyfikowane z projektem. 

8. Projekt znaku graficznego (logo) należy wykonać komputerowo, korzystając z programów 

graficznych. Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej. 

9. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: 

reklama, Internet, pisma, ulotki. 

10. Pracę konkursową w formie pliku wektorowego (skalowalnego) PDF nagranego na płytę 

CD/DVD lub inny nośnik, wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu, a 

w przypadku uczestników niepełnoletnich załącznik nr 2), należy dostarczyć do sekretariatu 

Organizatora: 

 w kopercie opatrzonej hasłem: „Konkurs na logo projektu: Licealista na rynku pracy- 

zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta 

Opola”, na adres: 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 

ul. Licealna 3, 45-714 Opole 

 

11. Prace należy złożyć najpóźniej do 06 kwietnia 2018 r., godz. 15:00. Prace dostarczone po 

terminie nie będą oceniane. 

12. Jeden uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace. 

13. Organizator nie zwraca prac. 

14. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę 

rzeczową.  
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15. Prace będą oceniane pod kątem kreatywnego ujęcia tematyki, poziomu technicznego 

wykonania, samodzielności i oryginalności oraz ogólnej estetyki. Prace muszą nawiązywać do 

tematu realizowanego projektu pn. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji 

zawodowych prze uczniów szkół licealnych miasta Opola”. W swej treści projekt nie może 

zawierać elementów obraźliwych. 

16. Od wyboru komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.zso1.opole.pl 

w dniu 10 kwietnia 2018 r. 

18. Biorąc udział w konkursie i akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, uczestnik 

wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystanie swojej pracy w celu 

promowania projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez 

uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Logo wykorzystywane będzie do celów 

informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych. 

19. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich projektu logo 

na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu (przeniesienie na Szkołę praw 

autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego). 

20. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w niniejszym regulaminie, jak 

również odwołania konkursu bez podawania przyczyny. 

22. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zso1.opole.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

Zgłoszenie udziału w konkursie na logo projektu 

Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola 

(Uczestnik pełnoletni) 

 

Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Szkoła  

E-mail  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu konkursu na logo projektu Licealista na rynku pracy – 

zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola w tym na 

opublikowanie imienia oraz nazwiska na liście laureatów na stronie internetowej Zespołu oraz 

przekazanie danych laureata do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. 

zm.). 
 

                                                                                                                   ………………………………………… 

                                                                                                                       (Czytelny podpis uczestnika) 
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 

Zgłoszenie udziału w konkursie na logo projektu 

Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola 

(Uczestnik niepełnoletni) 

 

Dane uczestnika 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Szkoła  

E-mail  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie uczestnika niepełnoletniego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie na logo projektu Licealista na 

rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.  

                                                                                                                   

                                                                                                                 ………………………………………… 

                                                                                                    (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby 

związane z organizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu konkursu na logo projektu 

Licealista na rynku pracy – zdobywanie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta 

Opola w tym na opublikowanie imienia oraz nazwiska na liście laureatów na stronie internetowej 

Zespołu oraz przekazanie danych laureata do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 922 

z późn. zm.). 
 

                                                                                                                   ………………………………………… 

                                                                                                    (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  


