
Regulamin konkursu na projekt medalu 

dla Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie

pod honorowym patronatem pani Dyrektor Katarzyny Orzeł

(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1.

[Organizatorzy i cel Konkursu]

1. Organizatorami konkursu na projekt medalu dla Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 18  

im.  Macieja  Rataja  w  Lublinie  (dalej  zwanego  „Konkursem”)  jest  Rada  Rodziców,

nauczyciele Biblioteki  Szkolnej  oraz Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej nr 18  

im. Macieja Rataja w Lublinie (dalej zwani „Organizatorami”).

2. Celem  Konkursu  jest  wyłonienie  projektu  graficznego,  na  podstawie  którego  zostanie

wykonany  medal  pamiątkowy,  który  będzie  wręczany  wszystkim  Absolwentom  Szkoły

Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie (dalej zwanej SP 18 lub Szkołą).

 

§ 2.

[warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie SP18. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie spokrewnieni lub pozostający w stosunku

przysposobienia z członkami Komisji Konkursowej.

3. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  dostarczenie  do  Biblioteki  SP  18  

w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  17  marca  2023  r.  projektu  wykonanego  według

kryteriów określonych w § 3.

§ 3.

[wymagania jakie powinny spełnić projekty zgłoszone do Konkursu]

1. Konkurs dotyczy przygotowania projektu w dowolnej czarno-białego technice plastycznej

płaskiej  w  formacie  A4  lub  projektu  wykonanego  w  dowolnym  programie  graficznym

przesłanego na adres mail biblioteka@sp18.lublin.eu . Projekt powinien przedstawiać awers

medalu  oraz  uwzględniać  wstążkę,  na  której  medal  będzie  eksponowany.  Projekty

wykonane w dowolnej czarno-białego technice plastycznej prosimy składać do Biblioteki

Szkolnej.

2. Projekt powinien zawierać słowne i/lub graficzne odniesienie do naszej Szkoły. 

3. Projekt  musi  być  wytworem  samodzielnym  i  oryginalnym.  Prace  zbiorowe  nie  będą

przyjmowane.



4. Projekt musi  być anonimowy, w szczególności  nie może być sygnowany w jakikolwiek

sposób,  który  umożliwiałby  identyfikację  autora.  W  kopercie  dołączonej  do  projektu  

i opatrzonej dopiskiem „Konkurs na medal dla Absolwenta” należy zamieścić informację

obejmującą:  imię  i  nazwisko  autora,  nazwę  klasy  oraz  imię  i  nazwisko

nauczyciela/opiekuna.

5. Uczestnik Konkursu może zgłosić kilka projektów. 

§ 4.

[Komisja Konkursowa]

1. Oceny  złożonych  Projektów  dokona  Komisja  Konkursowa  (zwana  dalej  „Komisją”),

składającą  się  z  ekspertów  sztuk  plastycznych,  Dyrektora  SP  18  oraz  przedstawicieli

Organizatorów Szkoły. 

2. Komisja  podejmuje  decyzje  większością  głosów.  W  przypadku  równej  liczby  głosów

decyduje głos Przewodniczącego, którego członkowie Komisji wybierają ze swojego grona.

Przewodniczący organizuje prace Komisji.

3.  Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 5.

[pierwszy etap Konkursu]

4. Konkurs składa się z dwóch etapów.

5. W ramach pierwszego etapu Komisja  w terminie  do  24 marca  2023 r.,  wybierze  kilka

projektów, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Uczestnicy zostaną o tym

fakcie powiadomieni  do  dnia 24.03.  2023 r.  poprzez  ogłoszenie na  stronie  internetowej

SP18.

6. W  przypadku  nieodpowiedniej  jakości  złożonych  projektów  Komisja  może  odmówić

wskazania zwycięskiego projektu i zarekomendować otwarcie kolejnej edycji Konkursu.

§ 6.

[drugi etap Konkursu]

1. Spośród  projektów zakwalifikowanych  do  drugiego etapu konkursu  poprzez  głosowanie

online  przez  społeczność  szkolną,  zostanie  wyłoniony  zwycięski  projekt  w terminie  do

7 kwietnia 2023 r. 

2. Organizatorzy  powiadomią  uczestników  o  wynikach  drugiego  etapu  Konkursu  do  dnia

kwietnia 12 kwietnia 2023 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej SP 18.

 



§ 7.

[unieważnienie i rozpisanie nowego Konkursu]

1. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo unieważnienia  Konkursu w każdym czasie  i  bez

podania przyczyny. 

2. W  przypadku  niewyłonienia  zwycięskiego  projektu  organizatorzy  mogą  rozpisać  nowy

Konkurs.

§ 8.

[nagrody]

1. Wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną nagrodzone.

2. Nagrodami w Konkursie są: 

Dwa wyróżnienia oraz Nagroda główna (I stopnia) w postaci tabletu i iPoda + rysik ( łączna

kwota przeznaczona na nagrody wyniesie 3000 zł),  którą otrzymają autorzy zwycięskich

projektu. 

§ 9.

[obowiązek laureata nagrody głównej]

1. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do nieodpłatnego przeniesienia w drodze umowy

na rzecz SP 18 autorskich praw majątkowych do projektu medalu i prawa zezwalania na

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego, na wszystkich polach eksploatacji,

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

2. W  przypadku  niewypełnienia  przez  laureata  Konkursu  opisanego  wyżej  obowiązku  

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, laureat traci prawo do nagrody. 

3. W takim przypadku Komisja  może wyłonić z  grona uczestników, których prace zostały

zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu, nowego laureata. 

§ 10.

[wykorzystanie projektu]

Na podstawie umowy, o której mowa w § 9 SP 18 nabędzie prawo do ingerencji  w zwycięski

projekt i jego modyfikacji celem dostosowania go do potrzeb produkcji menniczej. 



§ 11.

[postanowienia końcowe]

1. Uczestnicy  Konkursu  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  prawną  w  razie  nieposiadania

uprawnień do zgłoszenia projektu do Konkursu, w tym także naruszenia praw autorskich lub

dóbr osobistych osób trzecich. 

2. Organizator nie zwraca projektów ich autorom. 

3. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem

zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  w  zakresie  niezbędnym  do

organizacji konkursu. 

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  wprowadzania  zmian  w Regulaminie.  Informacje

o zmianach w Regulaminie zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej SP

18. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 


