
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEJ GALERII 

FOTOGRAFII  

 

Ogłaszamy otwarty konkurs na zaprojektowanie logo dla powstającej w szkole galerii 

fotografii pod nazwą „Za Regałem”. 

 

1. Konkurs ma charakter jawny (bez nicków i godła). 

2. Konkurs adresowany jest do  uczniów ZSŁ im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. 

3. Przedmiotem konkursu jest projekt i przygotowanie logotypu Galerii na potrzeby druku 

oraz publikacji internetowej. 

4. Logo należy przygotować  w wersji barwnej i jednocześnie czarno-białej lub tylko 

monochromatycznej (czarno-białej), w formacie rastrowym JPEG (RGB) i formacie 

wektorowym (możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji, CMYK), rozdzielczość 

300 dpi. 

5. Logo będzie znakiem identyfikacyjnym Galerii i będzie wykorzystywane w celach 

promocyjnych, identyfikacyjnych oraz korespondencyjnych (afisze, plakaty, foldery, 

listownik a także w wersji elektronicznej na stronie ZSŁ i stronie Galerii).  

6. Prace konkursowe należy przesłać pod adres mailowy Galerii 

galeria.zaregalem@zsl.poznan.pl 

7. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia wraz z podaniem klasy. 

8. Każdy z uczestników może zgłosić  1-3 prac. 

9. Konkurs ogłoszony zostanie18 lutego 2019 r. przez podanie do wiadomości całej 

społeczności szkolnej za pomocą następujących mediów: facebook Samorządu, 

instagram szkolny oraz szkolny radiowęzeł. 

10. Termin składania prac konkursowych upływa 4 marca 2019 r. 

11. Przekazanie prac traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. 

 



12. Złożenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu 

konkursu. 

13. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury. 

14. Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:  

Gracjana Chytra - uczeń, kurator Galerii  

Sebastian Goździerski - uczeń, kurator Galerii 

Łukasz Walkowiak - uczeń, kurator Galerii  

Jakub Hoppel - uczeń, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

        Grażyna Nowacka – nauczyciel fotografii 

15. Jury dokona wyboru jednej zwycięskiej pracy. 

16. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 marca 2019 r. 

17. Nagrodą dla zwycięzcy jest dyplom oraz nagroda rzeczowa. 

18.  Autor zrzeka się autorskich praw majątkowych, upoważniając jednocześnie 

Organizatora do wykonywania tych praw w imieniu Autora. 

19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i 

informacji o laureacie konkursu w materiałach reklamowych Galerii oraz w mediach i 

Internecie. 

  Niniejszy regulamin będzie do wglądu na stronie ZSŁ.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem przekazanych danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja 

Kopernika z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przełajowej 4.  

Ponadto, informujemy, że osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do: 

• wglądu 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 zgody na 

przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 

• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodne z art. 21 RODO. 



• jeżeli podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do 

Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


