
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

                                                                 JANUSZ KORCZAK  

  

  

REGULAMIN KONKURSU NA „PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W IZDEBNIE „ 

I. Organizator konkursu:  

Szkoła Podstawowa w Izdebnie 

II. Cel konkursu:  

• wyłonienie najciekawszego projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do 

stworzenia sztandaru szkolnego;  

• prezentacja i popularyzacja twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

Konkurs skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Izdebnie: 

• praca konkursowa musi być zgodna z osobiście zinterpretowanym tematem konkursu;  

• każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w formacie A4, wykonaną wybraną 

przez siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, 

techniki graficzne, kolaż, itp. 

• wszystkie prace muszą być czytelnie opisane zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

regulaminu;  

• praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną  i 

nie eksponowaną na innych konkursach;  

• do pracy musi być dołączony druk oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu;  
• projekt powinien uwzględniać następujące elementy:  

AWERS (prawa strona sztandaru)  

• pełną nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Izdebnie), obraz 

graficzny związany z patronem.  

REWERS (lewa strona sztandaru)  

• wzorzec urzędowy (zachowane barwy narodowe, na środku sztandaru godło Polski 

oraz pełna nazwa szkoły z imieniem).  

  

IV. Termin składania prac:  



• Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy składać w nieprzekraczalnym 

terminie  do 31 marca 2022r. do p. Agnieszki Dudkowskiej (Szkoła Podstawowa w 
Izdebnie) 

V. Ocena prac konkursowych:  

Oceny pracy dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły. Komisja zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach, wykorzystania więcej niż jednego projektu 

oraz niewyłonienia zwycięzcy konkursu. 

VI. Postanowienia końcowe  

• Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły  i 

obowiązuje do czasu zakończenia konkursu.  

• Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach, wykorzystanie 

więcej niż jednego projektu lub wykorzystanie elementów z kilku projektów.  
• Wszystkie złożone  prace przechodzą na własność organizatora.  

• Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana  wystawa zgłoszonych prac. 
 

 Zapraszamy do udziału w konkursie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

   



 Załącznik nr 1   

do regulaminu na projekt  graficzny sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie  

  

Karta zgłoszenia udziału w konkursie na projekt graficzny sztandaru Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Izdebnie  

   

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu  

  
  
  

Imię i nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego   

  
  
  

Dane kontaktowe 
rodzica lub opiekuna 
prawnego  

  

  

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku uczestnika-osoby niepełnoletniej)  
  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................... (imię i nazwisko)  

w konkursie plastycznym na projekt sztandaru szkoły organizowany przez Publiczną 

Szkołę Podstawową w Izdebnie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich  i mojego dziecka w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  

  

  

  

 ………………………………                                                           ……………..…………….  
       Miejscowość, data                                                                                                          Podpis  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 Załącznik nr 2  

 do regulaminu na projekt  graficzny sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie 

  

  

Oświadczenie uczestnika konkursu plastycznego na projekt graficzny sztandaru  

dotyczący przeniesienia praw autorskich na rzecz Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Izdebnie 

  

Oświadczam, że:  

- przenoszę nieodpłatnie na rzecz organizatora konkursu –Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Izdebnie całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonej przeze mnie 

do konkursu pracy konkursowej  na projekt graficzny sztandaru;  

- przedstawiona przeze mnie praca nie narusza praw osób trzecich i posiadam do 

niej pełne prawa autorskie.  

  

  

  

 ………………………………                                                        ……………..…………….  
       Miejscowość, data                                                                                                             Podpis  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


