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RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW  ZORGANIZOWANYCH 
Z OKAZJI 70. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY W SZTUTOWIE 

 
 
I Organizator konkursu: 

1. Zespół Szkół w Sztutowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkursy z okazji 70. rocznicy 
powstania Szkoły w Sztutowie. 

 
II Cel ogólny konkursów: 

1. Przedstawienie wybranych prac podczas obchodów jubileuszu Szkoły, 
2. Kształcenie tożsamości lokalnej, 
3. Integracja środowiska lokalnego, 
4. Rozwój świadomości lokalnej poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, 
5. Inspirowanie uczniów i mieszkańców gminy do poszukiwań i działalności artystycznej, 
6. Odkrywanie i promocja talentów, 
7. Uwrażliwianie na piękno i tradycję, 
8. Zachęcanie i wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,  
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
10. Rozwijanie szacunku dla tradycji i własnych korzeni, 
11. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 

 
III Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły w Sztutowie, jej absolwenci, mieszkańcy 
gminy i wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób z nią związani. 

2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w regulaminach szczegółowych. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 
Zespołu Szkół w Sztutowie. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
 
IV Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły. 
2. Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, symbolem klasy, do której 

uczęszcza uczeń, a w przypadku osób niebędących uczniami szkoły również wiekiem autora, 
adresem i numerem telefonu kontaktowego. 

3. Prace należy składać do 4 stycznia 2016 roku, do godziny 15.00. 
4. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,                     

nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
6. Organizator nie zwraca prac. 

 
V Z okazji 70. rocznicy powstania szkoły w Sztutowie ogłasza się następujące konkursy: 

1. Konkursu na logo Zespołu Szkół  im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, 
2. Konkursu plastycznego „Kartka urodzinowa dla mojej Szkoły” z okazji 70-tych urodzin Szkoły, 

w Sztutowie 
3. Konkursu literackiego z okazji 70-tych urodzin Szkoły w Sztutowie. 
 

VI Ocena prac konkursowych: 
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora 

Zespołu Szkół w Sztutowie, 
2. W skład Komisji  mogą być powołane osoby spoza placówki, które wyrażą na to zgodę. 

 
VII Rozstrzygnięcie konkursów: 
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1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców konkursu.               
Ilość osób nagrodzonych i wyróżnionych będzie uzależniona od poziomu oraz liczby 
zgłoszonych do konkursu prac. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 
3. Planowana data ogłoszenia wyników to 18.01.2016. 
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego jubileuszu Szkoły – 5 lutego 2016 roku. 

 
VIII Prawa autorskie: 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest, jako równoczesne oświadczenie,  
że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych                    
i osobistych praw autorskich. 

2. Zwycięskie projekty stają się własnością Zespołu Szkół w Sztutowie, który zastrzega sobie 
prawo do ich wykorzystania i publikacji. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich 
projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy w celu jego skutecznego wykorzystania.  

 
IX USTALENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursów. 
2. Od decyzji organizatora oraz komisji konkursowych nie przysługuje odwołanie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

organizatora. 
5. Szczegóły i regulaminy poszczególnych konkursów są dostępne na stronie 

www.szkolasztutowo.pl. 
6. Informacje o konkursach można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Sztutowie                            

po numerem telefonu: 55 4278342  lub drogą elektroniczną: 70rocznica@szkolasztutowo.pl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szkolasztutowo.pl/
mailto:70rocznica@szkolasztutowo.pl
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REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ  IM. PAMIĘCI OFIAR STUTTHOFU W SZTUTOWIE 

 
I Cel szczegółowy i przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo, będącego symbolem szkoły. 
2. Zaprojektowane logo będzie wykorzystywane do celów popularyzatorskich, reklamowych, 

korespondencyjnych, promocyjnych, identyfikacyjnych itp. W szczególności wykorzystywane 
będzie na gadżetach reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, wydawnictwach, 
ulotkach, plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej. 

3. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego logo, będącego elementem oficjalnej 
identyfikacji szkoły w Sztutowie. Logo powinno kojarzyć się z szkołą, historią, tradycją, kulturą 
lub innymi walorami charakterystycznymi dla gminy i jego społeczności, być oryginalne, 
czytelne i funkcjonalne. 

4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół  
im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. 

 
II Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły w Sztutowie, jej absolwenci, mieszkańcy 
gminy i wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób z nią związani, a logo zostanie wybrane tylko 
jedno. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie                  
lub zespołowo (zespół do 2 osób). 

 
III Forma pracy konkursowej: 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 
reklama, Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty 
konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 
1) na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm, 
2) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 
3) logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

 być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

 być łatwo identyfikowane z naszą szkołą, 

 składać się : 
o tylko z logotypu (stylizacji literowej), 
o tylko z elementu graficznego będącego symbolem, 
o lub też zawierać połączenie obu tych elementów, 

4) logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym, 
5) płyta z nagraną pracą konkursową (jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową) 

powinna zawierać plik w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG                      
wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany. 

 
V Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
1) zgodność projektu z danymi naszej Szkoły, 
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 
3) czytelność i funkcjonalność projektu, 
4) estetyka wykonania projektu. 

2. Nagrodzony zostanie zwycięski projekt, a ponadto najlepsze prace w następujących 
kategoriach wiekowych: 
1) uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 
2) uczniowie klas IV – VI – szkoły podstawowej, 
3) uczniowie klas I – III gimnazjum, 
4) młodzież w wieku 15 – 18 lat. 
5) dorośli. 
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA URODZINOWA DLA MOJEJ SZKOŁY” 
Z OKAZJI 70-TYCH URODZIN SZKOŁY W SZTUTOWIE 

 
I Cel szczegółowy i przedmiot konkursu: 

1. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej kartki urodzinowej z okazji              
70-tych urodzin szkoły w Sztutowie. 

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe. 
 

II Warunki uczestnictwa w konkursie: 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły w Sztutowie, jej absolwenci, mieszkańcy 

gminy i wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób z nią związani. 
2. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie 

indywidualnie. 
 

III Forma pracy konkursowej                 
1. W każdej kategorii  wiekowej prace powinny składać się z dwóch części – projektu 

graficznego kartki oraz życzeń. 
2. Prace wykonane mogą być dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A4, na drugiej 

kartce formatu A4 należy zapisać życzenia dla szkoły. 
 

V Kryteria oceny prac konkursowych 
1. Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów: 

1) indywidualny i twórczy pomysł, 
2) oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, 
3) estetyka wykonania. 

2. Spośród prac biorących udział w konkursie, w każdej z grup wiekowych wybrana zostanie 
jedna zwycięska praca i jedno wyróżnienie. 

3. Konkurs będzie odbywał się w pięciu kategoriach wiekowych: 
6) uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 
7) uczniowie klas IV – VI – szkoły podstawowej, 
8) uczniowie klas I – III gimnazjum, 
9) młodzież w wieku 15 – 18 lat, 
10) dorośli. 
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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
Z OKAZJI 70-TYCH URODZIN SZKOŁY W SZTUTOWIE 

 
I Cel szczegółowy i przedmiot konkursu: 

1. Upamiętnienie miejsc, zdarzeń i osób związanych ze Szkołą w Sztutowie, obecnych w pamięci 
jej uczniów i absolwentów. 

2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy literackiej zgodnej z tytułem określonym dla każdej 
kategorii wiekowej. 

 
II Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły w Sztutowie, jej absolwenci, mieszkańcy 
gminy i wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób z nią związani. 

2. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie 
indywidualnie. 
 

III Forma pracy konkursowej         
1. Dla każdej kategorii wiekowej został określony temat pracy: 

1) kategoria I – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej -  „Szkoła moim przyjacielem”, 
2) kategoria II  - uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum -  „Moja szkoła”, 
3) kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - „Wspomnienie o szkole                                 

lub nauczycielu”, 
4) kategoria IV – dorośli - „Ze szkoły pamiętam…”. 

2. Praca uczniów z klas I – III szkoły podstawowej powinna mieć charakter wiersza lub listu. 
3. Prace w pozostałych kategoriach mogą reprezentować dowolną formę literacką 

(opowiadanie, list, wspomnienie, kartka z pamiętnika, refleksje itd.). 
4. Praca musi być napisana samodzielnie i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 
5. Każdy uczestnik może złożyć w konkursie jedną pracę o objętości nieprzekraczającej dwóch 

stron formatu A4. 
6. Praca może mieć formę:  

1) rękopisu (wyraźne pismo), 
2) wydruku komputerowego (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5) 

   
V Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoni 
zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) zgodność pracy z tematem,  
2) oryginalność i niebanalność,  
3) poprawność językową,  
4) ogólną estetykę pracy. 

2. Konkurs będzie odbywał się w pięciu kategoriach wiekowych: 
1) uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, 
2) uczniowie klas IV – VI – szkoły podstawowej, 
3) uczniowie klas I – III gimnazjum, 
4) młodzież w wieku 15 – 18 lat, 
5) dorośli. 

3. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


