
REGULAMIN 

KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ GALERII SZKOLNEJ  

„GALERIA P25” 

I. Organizator 

Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza w Słupsku 

II. Cele konkursu 
 popularyzacja projektowania graficznego jako samodzielnej dyscypliny sztuki; 
 rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych uczniów w obszarze projektowania 

graficznego; 
 prezentacja różnych punktów widzenia danego zagadnienia projektowego; 
 prezentacja różnych rozwiązań formalnych problemu projektowego; 
 zainteresowanie młodzieży do opracowania profesjonalnego brandingu galerii; 
 współpraca między szkołami artystycznymi w Polsce; 
 szeroka promocja szkoły oraz galerii szkolnej; 

 
III. Wstęp 

„Galeria P25” jest nowopowstałą galerią Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza 
w Słupsku. Mieści się przy ulicy Przemysłowej 25 i swoim wystrojem spójna jest z industrialnym 
stylem architektonicznym.  

LSP „Witkacego” jest szkołą istniejącą prawie 20 lat, w swojej ofercie posiada klasyczne 
kształcenie artystyczne, a także specjalizacje artystyczne: fotografie artystyczną, projektowanie 
wyrobów artystycznych, jubilerstwo oraz aranżację przestrzeni.  

Celem galerii P25 jest prezentacja prac uczniów LSP w Słupsku oraz prezentacja prac 
zapraszanych artystów z całej Polski, ożywienie kulturalne regionu oraz szeroko rozumiana 
edukacja artystyczna. 

IV. Uczestnicy 

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów publicznych i niepublicznych liceów sztuk 
plastycznych w Polsce. 

V. Warunki uczestnictwa 

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, która składa się z następujących elementów: 

 logo  (wersja pozioma i pionowa) 
 wizytówka (format 90 x 50 mm) 
 papier firmowy (format A4) 
 koperta (format DL 220 x 110 mm) 

Wszystkie wyżej wymienione elementy należy przesłać w formie papierowej oraz zapisane na 
płycie CD/DVD. 



Pole barwnego logo (wersja pozioma) wydrukowane na płaszczyźnie o wymiarach 500x500 
mm, gdzie samo logo powinno być w wymiarach maksymalnie 350x350 mm, w  wersji szarości 
logo (zarówno pionowe, jak i poziome) zakomponowane dowolnie na płaszczyźnie formatu A3. 
Wizytówkę prosimy wydrukować w kolorze, papier firmowy oraz kopertę w skali szarości. 

Na płycie CD/DVD prosimy zapisać projekt logo, wizytówki, papieru oraz koperty w wersji 
podstawowej i wersji skali szarości. Pliki powinny być zapisane w formacie programów 
wektorowych. 

VI. Dane szczegółowe 

Logo powinno składać się z sygnetu P25 i logotypu - napisu Galeria P25. 

Każdy z elementów logo prosimy wysłać w następujących wersjach: kolorowa i skala szarości. 
Kopertę, papier w skali szarości, wizytówkę w kolorze. 

Pole ochronne logo wg własnego uznania. 

Kolory: 

 żółty C1 M9 K93 K0 / R255 G234 B0 
 szary C56 M24 24Y K30 / R100 G103 B103 
 czarny C63 M52 Y51 K100 / RGB 0 

W wersji skali szarości odpowiednik dla koloru żółtego to szarość: C18 M12 Y12 K0 / R217 G217 B217 

Prace wydrukowane zwinięte w rulon nie podlegają ocenie. 

VII. Opis pracy 

Każda praca powinna być podpisana z tyłu w prawym dolnym rogu IMIENIEM I NAZWISKIEM 
uczestnika oraz nazwą szkoły np. Janina Łopian, LSP w Limanowej. Zapis powyższy nie dotyczy 
wizytówki. 

Prace na płycie należy zapisać w sposób następujący: 

 miasto, 
 rodzaj szkoły, 
 imię i nazwisko uczestnika, 
 nazwa elementu składowego. 

Np.: 

Limanowa_LSP_Janina_Łopian_logo_kolor 

Do zgłaszanych prac należy dodać listę zbiorczą prac wg załącznika oraz zeskanowaną przesłać 
na adres: konkurs@plastyk.slupsk.pl 

VIII. Terminy 

Nadsyłanie prac do dnia 15.03.2022 (decyduje data nadania przesyłki). 

Obrady jury 24.03.2022. 



Wyniki zostaną podane w ostatnim tygodniu marca (strona internetowa szkoły, facebook 
szkoły oraz drogą mailową). 

 

IX. Nagrody 

Grand prix – 1500 zł 

Dwa wyróżnienia - 750 zł 

 

X. Uwagi organizacyjne 

Jury składające się z wykładowców akademickich przyzna nagrody. Projekt zwycięzcy konkursu 
zostanie oficjalną identyfikacją wizualną galerii szkoły, co jednocześnie oznaczać będzie 
zrzeczenie się praw autorskich. Ze zwycięzcą zostanie podpisana umowa o przeniesienie praw 
autorskich. Z nadesłanych prac i zauważonych przez jury, powstanie wystawa inicjująca 
działalność Galerii. Otwarcie galerii i wręczenie nagród przewidywane jest na początek 
kwietnia. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości do 15 marca. Każdy z uczestników 
zobligowany jest do dołączenia do przesyłki oświadczenia zamieszczonego poniżej.  

XI.  Adres wysyłki 

Liceum Sztuk Plastycznych 

im. St. I. Witkiewicza w Słupsku 

ul. Przemysłowa 25, 76-200 Słupsk 

z dopiskiem „GALERIA” 

 

XII. Komisarz konkursu 

Sergiusz Powałka, Tel. kontaktowy 505 310 208 e-mail: konkurs@plastyk.slupsk.pl 

 

  



OŚWIADCZENIE 

Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:  

a) akceptuje niniejszy Regulamin,  
b) jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych prac,  
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do 

korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac 
wraz z opublikowaniem jego imienia, nazwiska na wszystkich polach eksploatacji, a w 
szczególności obejmującej uprawnienie do:  

 utrwalania;  
 zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez 
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie pracy poprzez 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 
komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych; 

 wprowadzenia do pamięci komputera;  
 publikacji w tytułach Organizatora;  
 publikacji na stronie internetowej Organizatora. 

 
Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze 
żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na 
Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w 
związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.  
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych zawartych w liście zbiorczej jest Liceum Sztuk Plastycznych im. 
St. I. Witkiewicza w Słupsku, ul. Koszalińska 9, 76-200 Słupsk. Dane osobowe przetwarzane będą w 
celu organizacji konkursu oraz celach promocyjnych konkursu i jego uczestników. Podstawę prawną 
przetwarzania danych stanowi zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Dane osobowe są przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane, a także przez okres 
dochodzenia praw lub roszczeń. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na 
zlecenie administratora danych, z których usług korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom 
świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Uczestnik konkursu (rodzic, opiekun prawny) ma 
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie Administratora. Każda 
osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie 
odrzuceniem zgłoszenia. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@zsi.slupsk.pl 
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych 
osobowych oraz akceptuję oświadczenie umieszczone powyżej. 

 

miejscowość, dnia ________________________                           _______________________________  

czytelny podpis/y rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego uczestnika 



LISTA ZBIORCZA  

Uczestników konkursu „GALERIA P25” 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

(Pełna nazwa i adres szkoły wraz z telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail) 

 

Lp Imię i nazwisko uczestnika Wiek Opiekun artystyczny 
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