
Regulamin Konkursu Graficznego pt. „Logo Stowarzyszenia Absolwentów 

i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki” 

 
I. Organizator: 

1. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Koninie. 

2. Patronat Honorowy Konkursu: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie. 

 
II. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

2. Wyłonienie w drodze konkursu logo stowarzyszenia. 
3. Rozwijanie umiejętności, wyobraźni i kreatywności poprzez wykonanie prac graficznych. 
4. Aktywizowanie społeczności lokalnej. 

 
III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma formułę otwartą i jest kierowany do wszystkich zainteresowanych. 
2. Tematem konkursu jest Logo Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. 
3. Prace powinny być wykonane w technice grafiki cyfrowej (rozdzielczość ok. 300 dpi). 

Ze względu na fakt, że znak będzie umieszczany jako grafika w przestrzeni cyfrowej 
(strona, FB itp.) oraz w papierowej korespondencji oraz na małych gadżetach 
(długopisy, przypinki itp.) i wyrobach tekstylnych (koszulki, torby) nie powinien być 
zbyt skomplikowany. Nazwa stowarzyszenia powinna być ujęta w obrębie grafiki. 

4. Każda praca powinna mieć jednego autora (prace zespołowe nie będą oceniane). 
W treści maila powinna znaleźć się „metryczka autora”: 

a. Imię i nazwisko ………………………………………………………………….. 
b. Wiek……………………………………………………………………………………… 
c. Numer telefonu…………………………………………………………………… 

5. Termin dostarczenia prac: 08.03.2020 r. 
6. Grafiki należy dostarczyć elektronicznie na mailowy adres stowarzyszenia: 

stowarzyszenie@1lokonin.pl (rozmiar wiadomości max. 25 MB). 
 
IV. Przebieg konkursu: 

1. Grafika powinna być efektem samodzielnej pracy. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę grafik. 
3. Organizator Konkursu powoła niezależną Komisję Konkursową, która uwzględniając 

walory artystyczne i sposób przedstawienia tematu wyłoni laureatów. 
4. Konkurs jest jednoetapowy. 
5. O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą 

poczty elektronicznej. 
6. Grafiki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania w celu realizacji konkursu oraz 
jego promocji w mediach. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw 

mailto:stowarzyszenie@1lokonin.pl


autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 
(stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) zbierane będą przez 
Organizatora konkursu w dniu ogłoszenia wyników. Brak podpisanego oświadczenia 
w czasie ogłoszenia wyników skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a także 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu 
publikacji wyników. 

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i promocji, 
b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób,  
w tym m.in. w Internecie, na Facebooku, na wystawach) pracy konkursowej 
uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska w ramach promocji Konkursu oraz 
działalności Organizatora. 

9. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

10. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: 
iod@konin.um.gov.pl 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

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 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie z siedzibą: ul. Mickiewicza 14, 62-500 Konin 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będą: organizator Konkursu - Stowarzyszenie Absolwentów 
i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,  instytucje patronujące – 
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, oraz odbiorcy 
informacji promujących konkurs i wystawy w Internecie i w prasie. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego 
promocji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów  

6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania 

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
9) podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji 

międzynarodowych  
10) podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  
 
 

  



Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Graficznego 
..................................................................................... 
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

....................................................................................... 
Adres Uczestnika konkursu 

...................................................................................... 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie  
ul. Mickiewicza 14, 62-500 Konin 
 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu 
oraz przetwarzaniu danych osobowych 

 
Jako autor pracy konkursowej - grafiki - zwanej dalej „utworem”, zgłoszonej do Konkursu Graficznego 

„Logo Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do 
utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako autor przenoszę nieodpłatnie na 
Organizatora Konkursu –autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo 
do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, a Organizator Konkursu 
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do 
utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania 
i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na 
następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym umieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz 

wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Zamawiającego; 
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne 

udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji 
papierowej;  

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.  

Jako autor utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu 
w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie 
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.  
Jako autor pracy gwarantuję, że utwór jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem utworu 
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu, nie naruszam 
w żaden sposób praw osób trzecich. Jako autor wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 
 

 
...................................................................................................... 

Miejscowość, data                                                     Podpis autora pracy 

 


