
 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

NA SLIDER (BANER) NA NOWĄ STRONĘ WWW SZKOŁY 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie  

na opracowanie „slideru/baneru” graficznego na nową stronę internatową szkoły 
 

1. Organizator 

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - koordynator 
– Mateusz Kozłowski 

2. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego. 
2. Slider/baner wykorzystywany będzie przez szkołę w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, 

reklamowych itp. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie ZSP. 
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 
4. Osoby składające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie 
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  
o uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach konkursu. 

6. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników. 
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. 
8. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 
9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw 
majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca 
zrekompensuje organizatorowi jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od 
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania nią przez 
organizatora na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby konkursu. 

11. Uczestnicy konkursu zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz 
organizatora konkursu. 

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora autorskich praw 
osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu, w szczególności udzielają pozwolenia 
na modyfikację projektu, dokonania koniecznych zmian strukturalnych, kolorystycznych  
i uzupełnień oraz rozpowszechniania wytworu w takiej postaci. 

13. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne. 

4. Forma pracy konkursowej  

1. Projekt graficzny powinien mieć wymiary 1920 x 600 px. 
2. Projekt powinien być wykonany w dowolnym programie graficznym w formacie wektorowym 

i może zawierać wszystkie lub niektóre z elementów napisu „Zespół Szkół Poligraficznych im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie” lub napisy identyfikujące szkołę. 

3. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa. 



 
4. Projekty konkursowe nie mogą zawierać elementów obraźliwych. 
5. Slider/baner powinien być:  

• łatwo identyfikowany z naszą szkołą, 
• wzbudzać pozytywne emocje.  

6. Pliki należy nazwać według wzoru imie_nazwisko_kl W nazwie stosujemy wyłącznie małe 
litery, bez polskich znaków diakrytycznych oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji. 
Przykład: Jan Kowalski z klasy 1ab3 zapisze plik pod nazwą: jan_kowalski_1ab3 

7. Uczestnik pracy podaje:  
• imię i nazwisko oraz klasę 

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Termin trwania konkursu od 02 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r. 
2. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy sekretariat.zsp@eduwarszawa.pl  

lub dostarczyć na nośniku elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2023 r. 
do organizatora, osoby odpowiedzialnej.  

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub 
nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  

4. Organizator nie zwraca prac.  

6. Kryteria oceny prac konkursowych  

1. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:  
• zgodność projektu z danymi naszej szkoły,  
• oryginalność projektu i łatwość zapamiętywania,  
• czytelność i funkcjonalność slidera/baneru,  
• estetyka wykonania.  

7. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu  

1. Oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy dokona komisja konkursowa powołana  
w składzie: Dyrektor ZSP, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele grona 
pedagogicznego.  

2. Planowany termin ogłoszenia wyników – druga połowa stycznia 2023 r.  
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSP w Warszawie. 

8. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  
 

 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie! 

 
 

NA ZWYCIĘZCĘ CZEKA ATRAKCYJNA NAGRODA RZECZOWA! 
 
 

 
 



 
………………………………………………  

(imię i nazwisko)  
 
 
………………………………………………  

(adres, miejsce zamieszkania)  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE AUTORA 
 
 
 
 
 
         Oświadczam, że ja ………………………………………… zapoznałem(am) się  
z Regulaminem konkursu na slider na www Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie  
i akceptuję jego warunki. Jestem autorem zgłoszonego przeze mnie projektu znaku graficznego, 
złożony przeze mnie projekt nie narusza praw osób trzecich.  
     Przenoszę na Organizatora konkursu na projekt graficzny slideru na stronę www Zespołu 
Szkół Poligraficznych w Warszawie całości autorskich praw majątkowych do projektu 
graficznego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z 
późniejszymi zmianami).  
 
 
 

……………….…………………………………………………… 
                                             (podpis uczestnika konkursu, rodziców/prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


