
 Regulamin Konkursu 

na Logo 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu

§ 1

 Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu na Logo  jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu, ze swoją

siedzibą na Placu Wojewódzkim 3, piętro 5.

2.  Wszelkich  informacji  dotyczących  konkursu  udzielają  pracownicy  sekretariatu  Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Sieradzu  pod  nr  tel.  43  8224270   lub  e-mail:  sekretariat@ppp-

sieradz.pl

§ 2

  Przedmiot  konkursu i wymagania 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji logo Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w

Sieradzu.

2. Celem konkursu jest:

a) wyłonienie najlepszego znaku graficznego (Logo) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Sieradzu, który  będzie pełnił rolę informacyjną i marke5ngową,

b) rozwijanie aktywności, kreatywności i zdolności plastycznych uczestników konkursu, 

c) kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej, 

d) popularyzacja  działań  związanych  z  umiejętnością  posługiwania  się  technologiami

informatycznymi dzieci i młodzieży.

3. Wymagania projektu Logo:

a) logo  powinno  nawiązywać  do  charakteru  instytucji,  jako  placówki  pomocowej,

wspierającej  rozwój  dzieci  i  młodzieży  z  trudnościami  szkolnymi  i  wychowawczymi;

Poradnia  zajmuje  się  również  pracą  z  dziećmi  zdolnymi  oraz  wsparciem  rodziców  i

nauczycieli, 

b) koncepcja logo powinna składać się z dwóch elementów: sygnet + logotyp (logotyp pod

nazwą: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu lub PPP w Sieradzu),

c) projekt znaku graficznego powinien umożliwiać jego różnorodne wykorzystanie: reklama,

Internet, dokumenty, ulotki, biuletyn, nadruk na kubki, koszulki itp.,

d) prace  należy  wykonać  dowolną  techniką  (ręcznie,   z  wykorzystaniem  technik

komputerowych i innych),

e) w swojej treści logo nie może zawierać elementów obraźliwych,

f) logo  winno  charakteryzować  się  następującymi  cechami;  być  czytelne  i  łatwe  do

zapamiętania,  być  łatwo  identyfikowane  z  Poradnią,  wzbudzać  pozytywne  emocje,

składać się z kombinacji wyrazów i rysunków,

g)  projekt logo należy wykonać w dwóch wersjach: papierowej, w postaci  kolorowego i

czarno-białego wydruku o rozmiarach 15 cm x 15 cm, na papierze formatu A4 oraz w

formie elektronicznej, zapisanej na płycie CD w oryginalnym formacie i skompresowanym

do formatu JPG wraz z nazwą programu, w której projekt został wykonany. 



h) praca konkursowa wraz z dokumentacja konkursową (załącznik nr 1 i nr 2) oraz  koperta

z kartą kodowania (załącznik nr 3) powinny być zamknięte w dużej kopercie i dostarczone

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  drogą listowną lub osobiście.

§ 3

 Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół z terenu powiatu sieradzkiego, którzy zapoznali

się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

2. Uczestnik wraz z pracą konkursową składa: 

a) wypełnione i podpisane Zgłoszenie konkursowe na formularzu (załącznik nr 1),

b) wypełnione i podpisane Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na

Organizatora  Konkursu  oraz  zgodę  rodzica  na  przetwarzanie  danych  osobowych

(załącznik nr 2).

c) wypełnioną i zamkniętą w małej kopercie kartę kodowania (załącznik nr 3).

3. Każdy  może przedstawić maksymalnie jedną propozycję, będącą samodzielną realizacją uczestnika

konkursu.

4. Projekty mogą być realizowane indywidualnie.

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Komisji Konkursowej.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7.  Poprzez  przesłanie  pracy  uczestnik  potwierdza,  że  zapoznał  się  z  Regulaminem  Konkursu  i

akceptuje jego postanowienia.      

8.  Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy i zgadza się

na jej bezpłatną prezentację.  

§ 4

 Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć do dnia  30.10.2020 r. do

godz.  15.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie do sekretariatu Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Sieradzu lub przesłać na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu,

Plac  Wojewódzki  3,  98-200  Sieradz  z  dopiskiem  „Konkurs  na  Logo  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej w Sieradzu”.

2.  Prace  konkursowe  niespełniające  wymagań,  o  których  mowa  w  Regulaminie  Konkursu  lub

nadesłane po terminie, o którym mowa w pkt. 1, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3.  Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  dostarczeniem  prac  konkursowych  ponoszą

uczestnicy.

4.  Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenia  lub  zniszczenia  źle

zabezpieczonych prac.  

§ 5

Kryteria oceny i wybór logo

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 



a) zgodność projektu z danymi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu, 

b) oryginalność znaku, 

c) łatwość zapamiętywania, 

d) czytelność i funkcjonalność projektu, 

e) estetyka wykonania projektu.  

2. Wyboru laureata Konkursu na Logo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu dokonuje

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu.  

3.  Organizator konkursu może nie zakwalifikować bądź usunąć z konkursu pracę z  następujących

przyczyn:     

a. stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do konkursu lub dostępnej w

sieci Internet (plagiat),      

b. wykrycia w pracy treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych

osób lub obrażających ich uczucia religijne,     

c. braku powiązania pracy z tematyką konkursu. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Z pracy komisji zostanie sporządzony protokół. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.11.2020 r.

§ 6

Prawa autorskie

1. Zwycięzca  Konkursu  przenosi  na  Organizatora  całość  autorskich  praw  majątkowych  do

zgłoszonych prac konkursowych, i w przypadku pracy wykonanej komputerowo zobowiązuje się

dostarczyć plik źródłowy projektu. 

2. Praca  ręcznie  wykonana  zostanie  przetworzona  na  wersję  wektorową  umożliwiającą  jej

późniejsze wykorzystywanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu.

3. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. 

4. Prace oraz nośniki materialne na których utrwalono projekty przechodzą na własność Poradni

Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu.

5. Uczestnicy  Konkursu wyraża zgodę  na  przetwarzanie  danych osobowych zawartych  w karcie

zgłoszeniowej  do celów związanych z  przeprowadzeniem konkursu  zgodnie  z  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) –

RODO.

6. Uczestnik konkursu akceptując regulamin oświadcza, iż zapoznał się z Klauzulą informacyjna.



§ 7

 Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną

w Sieradzu.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt@iszd.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z realizacją  Konkursu na

logo  Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Sieradzu,  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach,  o  których  mowa  powyżej,  odbiorcami

Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być:  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty

wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia ww. konkursu na logo

oraz  przez  okres  archiwalny  zgodnie  z  wymaganiami  prawnymi  określonymi  w

Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji

kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i

zakresu działania archiwów zakładowych,

6. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu

następujące prawa: 

a) dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art.

15 RODO;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie

Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza

dane  osobowe  na  podstawie  przepisów  prawa,  dane  mogą  być  usunięte  po

zakończeniu okresu archiwizacji;

d) żądania  od Administratora ograniczenia  przetwarzania danych,  o którym mowa w

art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ;

e) prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych

przetwarzanych  na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w

przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  o  którym  mowa  w  art.  21

RODO,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  dotyczy  to  przypadków,  w  których  Administrator

posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.



g) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a RODO),  przysługuje

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

h) wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

i) w  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  przez

Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo

wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych

7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  nie  podanie

uniemożliwi udział w konkursie. 

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym

również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państw

trzecich i organizacji międzynarodowych. 

§ 8

 Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody 

1. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony telefonicznie.  

2.  Informacja  o  wynikach  konkursu  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu oraz w mediach społecznościowych (profil na Facebooku).

3.  Podsumowanie  konkursu  i  wręczenie  nagrody  odbędzie  się  w  Biurze  Wystaw  Artystycznych  

w Sieradzu 20.11.2020 r. o godz. 12.00.

§ 9

 Postanowienia końcowe

 1. Dostarczone prace konkursowe i autorskie prawa majątkowe do nich przechodzą na własność

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu.  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

przez organizatorów na potrzeby konkursu oraz akceptacją regulaminu konkursu. 

 3. Autor pracy konkursowej przekazuje autorskie prawa majątkowe do logo, obejmujące następujące

pola  eksploatacji:   utrwalanie;   zwielokrotnianie  przy  zastosowaniu  technik  drukarskich,

komputerowych i  cyfrowych;    wprowadzanie do pamięci  komputera;   wprowadzanie do obrotu;

najem i użyczenie;  publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie,

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w

czasie przez siebie wybranym.   

4. Autor pracy konkursowej przenosi na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sieradzu prawo

do  wykonywania  autorskiego  prawa  zależnego  względem  Logo  Poradni  Psychologiczno  –

Pedagogicznej. 



  


