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1. Organizatorzy konkursu. 

Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT PLASTYCZNY NADRUKU NA T-

SHIRT jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w 

Będzinie, ul. Mikołaja Kopernika 2 Będzin. Zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095383  

2. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie nadruku na koszulki (T-shirt) i bluzy, które mają 

być oficjalnymi koszulkami i bluzami I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Projekty 

mogą być tworzone jako projekty słowne, graficzne i słowno-graficzne. Projekt powinien być 

związany z nazwą szkoły i może nawiązywać do jej, historii, tradycji, patrona. 

3. Warunki udziału w konkursie. 

W konkursie może wziąć udział absolwent, przyjaciel i uczeń I LO każda osoba 

interesująca się historią i życiem dzisiejszym szkoły. W przypadku osób niepełnoletnich 

dostarczą oni zgodę przedstawicieli ustawowych do uczestniczenia w konkursie oraz do 

przekazania autorskich praw majątkowych do projektów, zgodnie z postanowieniami pkt. 6. 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia projektów w formie cyfrowej na 

płycie CD lub innym nośniku (np. typu pendrive) w formacie umożliwiającym jego edycję, 

powielanie jak i wykorzystanie do druku. 

4. Terminarz i przebieg konkursu. 

� Konkurs trwa od 12.04.2016 r. do 24.04.2016 r. 

� W tym czasie uczestnicy konkursu składają projekty plastyczne nadruku na koszulki. 

Projekty należy opatrzyć następującymi danymi: imię i nazwisko, nr telefonu. 

� 25 kwietnia 2016 r. Organizatorzy Konkursu dokonają przeglądu i oceny 

dostarczonych prac. 

� Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 27 kwietnia 2016 r. podczas uroczystości 

zakończenia nauki przez uczniów klas trzecich 

5. Uprawnienia uczestników. 



Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, które dostarczą najciekawszy i najbardziej 

związany z patronem i historią szkoły projekt nadruku. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa, a ich prace zostaną 

umieszczone na tablicach. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród za pierwsze 

trzy miejsca, jednak ich przyznanie będzie uzależnione od pozyskania środków od sponsorów. 

6. Autorskie prawa majątkowe do projektu 

Zwycięscy konkursu, zobowiązani będą do przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

wykonanych przez nich i wybranych przez Organizatora projektów. W przypadku braku 

wyrażenia zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych, Organizator uprawniony 

będzie do wyboru innego projektu i wskazania go jako projektu zwycięskiego. 

7. Dane osobowe 

Administratorem danych zebranych podczas Konkursu jest Organizator. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.  

Organizator informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz informowania o Konkursie. 

Dane osobowe nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu dłużej niż będzie to niezbędne z 

uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin. Każdy Uczestnik ma prawo 

do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 


