
REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO 

MIEJSCOWOŚCI GŁOBINO 

 

I. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Radna Gminy Słupsk p. Barbara Micio oraz Rada 

Sołecka wsi Głobino 

 

II. Cele konkursu: 

1. Opracowanie projektu logo miejscowości Głobino. 

2. Rozbudzanie zainteresowań historią miejscowości Głobino. 

3. Poczucie przynależności do środowiska lokalnego. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji twórczej. 

5. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych 

technik plastycznych. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Głobinie oraz zainteresowane konkursem osoby spoza szkoły.  

Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych: 

 I – Klasy 1 -3 szkoły podstawowej 

 II – Klasy 4 – 6 szkoły podstawowej 

 III – pozostali uczestnicy. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia pracy  oraz  

pracy plastycznej,  która musi być pracą własną. 

3. Jeden uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.  

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. 

5. Prace należy wykonać w formacie minimum A-3 i zabezpieczyć przed zniszczeniem  

w trakcie przesyłki pocztowej. Prosimy nie oprawiać i nie rolować rysunków. 

6. Do każdej pracy powinien zostać dołączony opis zawierający: pełne imię i nazwisko 

autora, kategorię wiekową, nazwę i adres placówki zgłaszającej wraz z numerem 

telefonu i adresem e-mail, pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego. 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 



8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję 

konkursową. 

9. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie przesyłki pocztowej. 

10. Przyjmuje się, że uczestnicy, biorący udział w konkursie zapoznali się z regulaminem 

i go akceptują. 

11. Autorzy lub opiekunowie prawni, rodzice uczniów zgadzają się na przetwarzanie 

danych osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z późn.zm.). 

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

IV. Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 19 czerwca 

2015r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Szkoła Podstawowa w Głobinie  

Głobino 47  

76-200 Słupsk  

z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Logo Głobina” lub dostarczyć osobiście do 

sekretariatu Szkoły Podstawowej w Głobinie. 

 

V. Jury: 

1. Prace oceni Jury powołane przez organizatora. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

VI. Termin rozstrzygnięcia i nagrody: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  do 25 czerwca br.  

2. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej. 

3. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej.  

 

VII. Nagrody: 

1. Wręczenie nagród odbędzie się 26 czerwca br. o godz. 10.00 podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej  w Głobinie. 

2. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej.  



 

 

 ……………………………………… 

     miejscowość i data wypełnienia 

  
 

 
 

 

Konkurs Plastyczny „Logo Głobina” 

 
KARTA ZGŁOSZENIA PRAC PLASTYCZNYCH 

 

 
Osoba  zgłaszająca (adres, telefon, e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………...

….……………………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko autora 

Kategoria  

I – SP 1-3;    

II – SP 4-6 

III – inni uczestnicy 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
 podpis  zgłaszającego 

 

 

Metryczka 

 

UWAGA: 

W przypadku wypełniania 

zgłoszenia ręcznie, prosimy o 

uzupełnienie karty wielkimi 

literami. 



 

METRYCZKA  

 

 

Imię i nazwisko autora 

pracy 

 

Kategoria wiekowa  

Telefon szkoły,  

adres e-mail 

 

Imię i nazwisko opiekuna  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 133 z późn.zm.) 

 

...…………………………………………. 

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


