
Regulamin konkursu na sztandar  

Szkoły Podstawowej  

im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach 
 

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego sztandaru 

naszej szkoły.  

Organizator:  Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach, Rada 

Rodziców i Samorząd Uczniowski ogłaszają konkurs na projekt graficzny sztandaru 

dla szkoły.  

  

Celem konkursu jest:  

1. stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do wyhaftowania 

sztandaru szkolnego,   

2. prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i dorosłych.  

  

Warunki uczestnictwa:  

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, 

nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i absolwenci szkoły.  

2. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace indywidualne, 

autorskie, wykonane samodzielnie.  

3. Uczestnik konkursu może oddać kilka projektów.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Bogumiła Linki  

w Dźwierzutach oraz zgodą  na ewentualne zmiany w projektach podczas 

ich modyfikacji.  

  

Warunki konkursu:  

1. format: 30x30 (karton - awers),  

2. technika: dowolna,  

3. ilość prac: nieograniczona,  

4. wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie (imię, 

nazwisko, klasa, adres zamieszkania),  

5. projekt powinien uwzględniać następujące elementy:  

 AWERS – pełna nazwę szkoły, obraz graficzny związany z 

nadanym imieniem  

 REWERS – wzorzec urzędowy, nie wymaga projektu, 

ponieważ planuje się wykonanie godła państwowego, tj. 

orła białego w złotej koronie na czerwonym tle.  

  

 

 



Termin składania prac:   

1. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać  

do nauczycieli: Magdaleny Kercher-Markowskiej, Anity Elbrudy  

lub do sekretariatu szkoły w terminie do 20 listopada 2019r.  

oraz załączone do regulaminu konkursu oświadczenie o zbyciu praw 

autorskich.   

Ocena prac:  

1. Komisja złożona z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach 

dokona wyboru pracy, która posłuży do wykonania sztandaru dla szkoły 

oraz wyróżni najlepsze prace. 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach 

lub wykorzystania więcej niż jednego projektu,  

3. Nagrodą w konkursie jest niewątpliwie satysfakcja z tego, że projekt 

zostanie zrealizowany, a sztandar będzie przez wiele lat towarzyszył 

wszystkim oficjalnym uroczystościom szkolnym, przewidziane  

są również nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora szkoły.  

 

Ogłoszenie wyników:  

1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy Samorządu 

Uczniowskiego w terminie do 29 listopada 2019 r.  

2. Druk oświadczenia o zbyciu praw autorskich/w załączeniu/.  

  

Życzymy ciekawych pomysłów!  

  

     



DEKLARACJA   DLA   RODZICÓW/OPIEKUNÓW   UCZNIA  

  

Ja niżej   podpisany/a,   działając   w   imieniu   i   na   rzecz    mojego     dziecka 

 

 ........................................................................................... urodzonego  ....................................  

                            (imię i nazwisko dziecka)                                                                   (data urodzenia)  

przenoszę nieodpłatnie na Szkołę Podstawową im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach autorskie 

prawa majątkowe – do wykonanej przez moje dziecko pracy w ramach konkursu na projekt 

graficzny sztandaru dla szkoły, ogłoszonego przez Szkołę Podstawową im. Bogumiła Linki  

w Dźwierzutach, w następującym zakresie:  

1. utrwalania i zwielokrotniania pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową w dowolnych publikacjach, w tym również  

w publikacjach promocyjnych i marketingowych oraz techniką hafciarską, bez 

względu na liczbę wydań i wysokość nakładów oraz pojedynczych egzemplarzy,  

2. wprowadzenie egzemplarzy z pracą do obrotu,  

3. publicznego wykonania, wystawiania i odtwarzania.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przyznania za pracę 

wykonaną przez dziecko nagrody. Ponadto potwierdzam, że z chwilą przyznania nagrody  

za pracę wykonaną przez dziecko, szkoła nabywa na własność złożony egzemplarz pracy.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez Szkołę Podstawową im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach w celach marketingowych 

obecnie, a także w przyszłości.  

 

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

(imię i nazwisko matki / ojca / opiekuna)  

  

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

(miejscowość, nr domu)  

  

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

(kod pocztowy, poczta)  

  

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

Data i podpis matki / ojca / opiekuna  

  


