
Konkurs na projekt nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 23 

im. Lotników Polskich w Koszalinie 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie sztandaru naszej szkoły. Szczegółowe 

informacje znajdują się w poniższym regulaminie konkursu. 

 

Regulamin konkursu 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pt. „Konkurs na projekt nowego sztandaru dla Szkoły 

Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie ”, zwanego dalej konkursem,  

jest szkoła, koordynatorem konkursu mgr. Katarzyna Buryło – Sikora (nauczyciel 

plastyki). 

 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

 

§ 2 

Cel i temat 

 

1. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do 

powstania sztandaru szkolnego. 

 



2. Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy na temat lotnictwa 

polskiego, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczestników, 

rozbudzenie  fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych, 

poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie 

uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu. 

 

 

3. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy: 

a) awers ma zawierać pełną nazwę szkoły ,,Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników 

Polskich w Koszalinie”, obraz graficzny związany z patronami, ich działalnością oraz 

logo szkoły. 

 

b) rewers ma zawierać barwy narodowe i wizerunek orła białego.         

 

§ 3 

Uczestnicy 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23  

 

im Lotników Polskich w Koszalinie. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Pracę  należy  dostarczyć  do  sekretariatu  szkoły  w  nieprzekraczalnym  terminie  do 

24 maja 2021 roku. 

 

2. Pracę można wykonać dowolną techniką artystyczną - płaską (np. kolaż, malarstwo, 

rysunek), format pracy 297mm x 297mm. 

 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową.                  

Nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 

 

4. Pracy nie należy podpisywać, zamiast tego należy dołączyć wypełniony załącznik              

nr 1.    

      

5. Praca oddana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i  

nieprzedstawianą na innych konkursach, oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich              

do nich na rzecz organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich publikację w całości lub 



we fragmentach. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów 

konkursowych. 

 

7. Prace nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 5 

Zasady wyłonienia laureatów 

 

1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków Komisji powołuje organizator. 

 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor szkoły, przedstawiciele Rady 

Pedagogicznej,  Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej. 

 

4. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub 

wykorzystania więcej niż jednego projektu. 

 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione. 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

2. Prace konkursowe (wraz z danymi osobowymi autorów) zostaną zaprezentowane na 

pokonkursowej wystawie. 

 

3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły. 

 

          

 

 

                                                                 

 



Załącznik nr 1  

 

Karta zgłoszeniowa 

                                                  Metryczkę należy wypełnić czytelnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

 

 

 

Imię i nazwisko oraz klasa, autora pracy: 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail, telefon: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie i podpis: 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz opublikowanie moich danych osobowych w celach 

koniecznych dla realizacji wszystkich założeń Konkursu.  

 

 

     …………………………………                                      ………………………………… 
              Miejsce i data                                                                                   Czytelny podpis autora pracy                                                                                                            

                                                                         (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


