
REGULAMIN 

Międzynarodowego Konkursu  

na logo z okazji 20 rocznicy nawiązania  

współpracy partnerskiej Biłgoraja i Crailsheim 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. 

2. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Crailsheim, 

Burmistrz Miasta Biłgoraja, Starosta Biłgorajski oraz Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży.  

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do 19 roku życia). 

4. Uczestników konkursu zgłasza szkoła lub placówka oświatowa.  

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu loga (logotypu) 

nawiązującego do 20 rocznicy współpracy partnerskiej między miastami 

Biłgoraj i Crailheim. Prace konkursowe powinny nawiązywać kolorystycznie 

do herbów miast.  

2. Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w grafice 

komputerowej lub technikach plastycznych. 

3. Wymagania dotyczące prac wykonanych w grafice komputerowej: 

- grafika w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej powinna składać się 

z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, 

Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub 

komercyjnych jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie; 

- prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu, 

który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu 

JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika 

oraz nazwą szkoły; 

- dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4. 

4. Wymagania dotyczące prac wykonanych w technikach plastycznych: 

- format A4. 

5. Na odwrocie wydrukowanej pracy należy trwale przymocować wypełnioną 

kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

6. Nadesłanych prac nie należy rolować, oprawiać, zaginać. 

7. Prace powinny być przygotowane indywidualnie.  

III. OCENA PRAC I NAGRODY 

1. Jury oceni zgłoszone prace, przyznając nagrody i wyróżnienia. 

2. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem, 

- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych, 

- estetyka wykonania, 

- kompozycja przestrzenna i barwna,  



- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu. 

IV. TERMINY I ADRESY 

1. Termin przesyłania prac: do 10 marca 2020 r. (decyduje data wpływu pracy do 

organizatora). 

2. Prace należy przesłać pocztą na adres (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu 

szkoły): 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju 

ul. Kościuszki 41/43 

23-400 Biłgoraj 

POLAND 

z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs na LOGO” 

3. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły:  

23 marca 2020 r. 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Autor zwycięskiej pracy przekazuje nieodpłatnie prawa do użytkowania loga, 

które zostanie oficjalnym znakiem obchodów 20 rocznicy nawiązania 

współpracy partnerskiej Biłgoraja i Crailsheim i będzie wykorzystywane w 

materiałach informacyjnych i reklamowych związanych z organizacją rocznicy 

(zaproszenia, banery, rollupy, dyplomy, podziękowania, pamiątkowe statuetki 

itp.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji nadesłanych 

prac w formie biuletynów, katalogów oraz publikacji w mediach telewizyjnych, 

internetowych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów. 

3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz 

dalszego wykorzystania prac. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem 

adloonz@poczta.onet.pl oraz pod numerem telefonu 84 686 0442 (p. Anna Dobraczyńska).  

mailto:adloonz@poczta.onet.pl


 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Międzynarodowy Konkurs na logo z okazji 20 rocznicy nawiązania  

współpracy partnerskiej Biłgoraja i Crailsheim 

 

 

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia drukowanymi literami. 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

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

Wiek: ......................... 

KRAJ: ............................................................................................................................ 

Nazwa programu do grafiki komputerowej wraz z oznaczeniem wersji:  

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

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu na logo z okazji 20 

rocznicy nawiązania współpracy partnerskiej Biłgoraja i Crailsheim i wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia w celach wynikających z 

regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że prawa autorskie do zwycięskich prac, 

przechodzą w całości na Organizatora Konkursu. 
 

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

Data, Podpis autora 

 

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

Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

(w przypadku autora niepełnoletniego)  

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: 

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

Adres (adres szkoły/placówki): 

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

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

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

Telefon kontaktowy: .............................................................................................................. 

e-mail: .................................................................................................................................... 
Pieczęć szkoły/placówki: 

 

 

 



Kartę zgłoszenia należy dołączyć pracy. 

Załącznik nr 2 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w I LO im. ONZ w Biłgoraju 
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenia w o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju z siedzibą: 23-400 Biłgoraj 

ul. Kościuszki 41/43. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych z którym 

można się kontaktować na w/w adres lub na numer tel. 601319337. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w 

następujących celach:  

- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

- udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

- udzielenia odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), 

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art.6 ust.1 lit. c 

RODO), 

- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa np.: sądy organy ścigania lub instytucje państwowe gdy wystąpią 

z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.   

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 

oparciu o następujące kryteria: 

- czasu obowiązywania umowy, 

- przepisu prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

- okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów. 

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie gdy nie ma innej podstawy przetwarzania, 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu, promocji itp. 

- przenoszenia swoich danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. 

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

Data, Podpis autora       Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 (w przypadku autora niepełnoletniego)  


