
Regulamin konkursu na logo 100-lecia VII Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego w 

Warszawie. 
 

 

I. Organizator i przedmiot konkursu. 

 

1.  VII Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego w Warszawie, zwane dalej 
Organizatorem, ogłasza konkurs na logo 100 – lecia VII LO, zwany dalej Konkursem. 

2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo (do hasła: „Bo 100 lat to 

dopiero początek”)  

Zaprojektowane logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym będzie symbolem Jubileuszu 100-

lecia VII Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego w Warszawie i wykorzystywane 
będzie do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. 

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

3. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego logo do hasła „Bo 100 lat to dopiero 

początek”, które będzie elementem oficjalnej identyfikacji obchodów 100-lecia VII LO. Logo 
powinno kojarzyć się z VII LO, jego historią, tradycją, innymi walorami charakterystycznymi 
dla jego społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne.  

 

II. Uczestnicy konkursu. 

 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów VII 

Liceum Ogólnokształcącego im Juliusza Słowackiego w Warszawie. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 propozycje. 

3. Projekty mają być realizowane indywidualnie. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 

 

 

      III. Wymagania projektu. 
 

1. Projekt logo może być wykonany w dowolnym programie graficznym. 
2. Projekt należy zapisać w formacie PNG lub JPG. 
3. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych wypełnione Oświadczenie 

(załącznik Nr 1 do Regulaminu), na którym własnym podpisem wyraża zgodę na podanie 

i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności w celu wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania nagrody, a także składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji 

warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczanie dot. praw autorskich. Poprzez podanie 
danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz 

pracy na stronie internetowej Organizatora bądź w innych mediach, gdzie prace będą 
prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie 

dla potrzeb konkursu. 

4. Prace nadesłane bez podpisanego Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) nie będą 
oceniane. 

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych. 
 

1. Prace konkursowe z tematem „Konkurs na logo 100-lecia VII LO” wraz z wypełnionym 
drukiem Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy wysyłać na adres 
julius@liceum7.edu.pl Termin przysyłania prac do 29.10.2022 

mailto:julius@liceum7.edu.pl


 

 

V. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody. 
 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 07.11.2022 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach społecznościowych 
Organizatora, na stronie internetowej oraz w dzienniku Librus. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach konkursu. 

4. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie 
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 
zwycięzców konkursu, a także zwycięskiego projektu oraz umieszczenia tych informacji 
w materiałach reklamowych VII LO oraz w mediach i Internecie. 

6. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany w promocji wydarzenia na plakietkach 
okolicznościowych, plakatach w mediach społecznościowych itp.. 

7. Nagrody dla zwycięskich projektów zostaną przyznane w dniach obchodów święta szkoły. 
Trzy zwycięskie projekty otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 
 

VI. Postanowienia końcowe. 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 
wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 
niewyłaniania zwycięzców. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. 

4. Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega 
sobie możliwość zmian i uzupełnień. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu 
bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych 
Organizatora. 

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
Regulaminu. 

6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 

7. W razie pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod 
numerem telefonu (22)825-05-53, e-mail: julius@liceum7.edu.pl. 



 

Załącznik Nr 1 
 

do Regulaminu konkursu na logo promocyjne 100 – VII LO 
 

 

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE 
 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres do korespondencji 
 
Ul. .………………………………………………..………. Kod .………......  - ………………. 
 
Miejscowość……………………………..…….………..Telefon ……………………………………… 
 
E mail……………………………………………….……… 
 

Ilość zgłaszanych projektów (nazwy projektów) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VII Liceum Ogólnokształcące 

im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Wawelska 46, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, adres mailowy, dla celów związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na logo 100-lecia VII LO, Wyrażam zgodę na 
opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora bądź w 

innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Wyrażam zgodę na wykorzystanie projektu przez VII 
Liceum Ogólnokształcące do celów promocyjnych wydarzenia. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych pozostaje VII Liceum 
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ul. Wawelska 46; posiadam prawo dostępu 
do treści danych osobowych oraz ich poprawiania; podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ww. konkursie. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu na logo albo logo i hasło 
promocyjne 100-lecia VII LO i w pełni akceptuję jego warunki. 
 
3. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na projekt logo albo logo i hasło 
promocyjne 100-lecia VII LO i że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa oraz że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku 
stwierdzenia takich naruszeń. Oświadczam również, że nadesłana praca nie brała udziału w żadnym 
innym konkursie. 
 
 
 
 

……………………..………… 

Miejscowość i data 

 
 
 
…………………………………… 

Czytelny Podpis 

 

Uczestnika/Rodzica/Prawnego  

opiekuna w przypadku osób 

niepełnoletnich



 


