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REGULAMIN KONKURSU NA LOGO  

PRZEDSZKOLA IM. JANA BRZECHWY W MŁYNARACH 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach, zwane dalej 

Organizatorem. 

II. Cele konkursu: 

1. Wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego Przedszkola. 

2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz placówki. 

3. Rozwijanie pomysłowości i ekspresji twórczej Uczestników konkursu. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział przedszkolaki wraz z rodzicami i rodzeństwem, pracownicy 

Przedszkola oraz absolwenci naszej placówki. 

2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym 

regulaminie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej 

niepublikowany. 

4. Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jeden projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:  

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, 

m. in. reklama, Internet, zaproszenia, ulotki, papier firmowy.  

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.  

3. Projekt konkursowy to znak mieszczący się w polu 10cm x 15cm na formacie A4.  

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:  

1) być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

2) być łatwo identyfikowane z naszym Przedszkolem, 

3) składać się: 

 tylko z logotypu (stylizacji literowej), 
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 tylko z elementu graficznego będącego symbolem, 

 lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10 maja 2021 r. 

2. Projekty należy dostarczyć do Organizatora do dnia 15 czerwca 2021 r. 

3. Projekt należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej: 

1) w kopercie opatrzonej hasłem „KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA” w sekretariacie 

Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach, ul. Polna 4, 

2) w formacie PDF na adres mailowy: przedszkole.mlynary@poczta.onet.pl, wpisując 

w temat wiadomości „KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA”. 

4. Do swojego projektu Uczestnik dołącza kartę zgłoszeniową  załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Prace konkursowe, które nie spełnią wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie, nie 

będą podlegały ocenie Komisji konkursowej. 

6. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

7. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych:  

1. Zgodność projektu z danymi naszego Przedszkola. 

2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania. 

3. Czytelność i funkcjonalność projektu. 

4. Estetyka wykonania projektu. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Zwycięski projekt zostanie wybrany przez Komisję konkursową w składzie: 

 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Młynary, 

 Dyrektor Przedszkola, 

 Przewodnicząca Rady Rodziców,  

 przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 
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 przedstawiciel kadry niepedagogicznej. 

Ww. osoby nie mogą być Uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań 

rodzinnych. 

2. Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy zwykłą większością głosów.  

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 21 czerwca 2021 r. 

5. Tego samego dnia na stronie internetowej Przedszkola 

http://www.mlynary.pl/przedszkole/ zostaną zaprezentowane wszystkie prace 

konkursowe. 

VIII. Nagroda 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja przyzna jedną nagrodę główną. 

2. Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie przez Laureata konkursu umowy 

o przeniesienie autorskich praw majątkowych  załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

3. Odmowa podpisania ww. umowy spowoduje uchylenie przez Komisję konkursową 

decyzji o wyborze Laureata i wydanie decyzji o nierozstrzygnięciu konkursu. W takim 

przypadku Laureatowi nie będzie przysługiwało prawo do nagrody. 

4. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi konkursu podczas uroczystości nadania 

Przedszkolu w Młynarach imienia Jana Brzechwy. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że 

nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator 

poinformuje Uczestników na stronie internetowej http://www.mlynary.pl/przedszkole/ 
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