
 
 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo

przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. D

tel. (83)

KONKURS na projekt koszulki

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

a. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu 

Podlaskim. 

b. Uczniowski Ludowy Klub Sportowo

Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

a.  Przedmiotem konkursu są projekty graficzne przeznaczone do umieszczenia na 

koszulce typu T

Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

b.  Projektami mogą być obrazy, rysunki, projekty typograficzne, kolaże. Projekty 

zgłaszane do konkursu powinny być przekazane w postaci plików graficznych 

w formatach: cdr, png, pdf

c. Projekt przygotowany na białą koszulkę powinien posiadać białe lub przeźroczyste 

tło. 

d. Projekt przygotowany na koszulki kolorowe powinien posiadać przeźroczyste tło. 

Wszystkie białe elementy w projekcie zostaną wydrukowane na koszulce w kolorze 

białym. 

e. Kolorystyka projektu w standardzie CMYK.

f. Grafika powinna być w wielkości odpowiadającej nadrukowi , rozdzielczość 300 dpi 

lub więcej. 

g. Maksymalny wymiar grafiki: 

3. WARUNKI KONKURSU 

a. Konkurs skierowany jest do uczniów Zes

im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

b. W Konkursie nagrodzone zostanie pierwsze miejsce,  dwa kolejn

wyróżnione. 

c. Każdy Uczestnik może nadesłać do Konkursu maksymalnie jeden projekt.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

a. Ostateczny termin 

b.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 

c.  O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem 

strony internetowej: http://zse.miedzyrzec.pl  oraz swojego kanału na 

Facebook. 

5. NAGRODY 

a. Organizatorzy przyznają 1 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.

b. Nagrodą główną jest 

według zwycięskiego projektu.
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KONKURS na projekt koszulki 

(Regulamin) 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny "Znicz" przy Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. 

KONKURSU 

Przedmiotem konkursu są projekty graficzne przeznaczone do umieszczenia na 

koszulce typu T-shirt, które promują strzelectwo, klub "Znicz" oraz Zespół S

Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. 

Projektami mogą być obrazy, rysunki, projekty typograficzne, kolaże. Projekty 

zgłaszane do konkursu powinny być przekazane w postaci plików graficznych 

: cdr, png, pdf, ai. 

przygotowany na białą koszulkę powinien posiadać białe lub przeźroczyste 

Projekt przygotowany na koszulki kolorowe powinien posiadać przeźroczyste tło. 

Wszystkie białe elementy w projekcie zostaną wydrukowane na koszulce w kolorze 

projektu w standardzie CMYK. 

Grafika powinna być w wielkości odpowiadającej nadrukowi , rozdzielczość 300 dpi 

ymiar grafiki:  format A4 (210 x 297).  

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. 

W Konkursie nagrodzone zostanie pierwsze miejsce,  dwa kolejn

Każdy Uczestnik może nadesłać do Konkursu maksymalnie jeden projekt.

CZAS TRWANIA KONKURSU 

Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 22 kwietnia

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 29 kwietnia 2016 roku.

O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem 

strony internetowej: http://zse.miedzyrzec.pl  oraz swojego kanału na 

Organizatorzy przyznają 1 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.

Nagrodą główną jest głośnik mobilny oraz autorski egzemplarz 

według zwycięskiego projektu. 

 

 

dzyrzecu Podlaskim 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu 

"Znicz" przy Zespole Szkół 

Przedmiotem konkursu są projekty graficzne przeznaczone do umieszczenia na 

shirt, które promują strzelectwo, klub "Znicz" oraz Zespół Szkół 

Projektami mogą być obrazy, rysunki, projekty typograficzne, kolaże. Projekty 

zgłaszane do konkursu powinny być przekazane w postaci plików graficznych 

przygotowany na białą koszulkę powinien posiadać białe lub przeźroczyste 

Projekt przygotowany na koszulki kolorowe powinien posiadać przeźroczyste tło. 

Wszystkie białe elementy w projekcie zostaną wydrukowane na koszulce w kolorze 

Grafika powinna być w wielkości odpowiadającej nadrukowi , rozdzielczość 300 dpi 

połu Szkół Ekonomicznych 

W Konkursie nagrodzone zostanie pierwsze miejsce,  dwa kolejne zostaną 

Każdy Uczestnik może nadesłać do Konkursu maksymalnie jeden projekt. 

kwietnia 2016 roku. 

2016 roku. 

O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem 

strony internetowej: http://zse.miedzyrzec.pl  oraz swojego kanału na portalu 

Organizatorzy przyznają 1 nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. 

autorski egzemplarz koszulki wykonany 



 
 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowo

przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. D

tel. (83)

c. Autorzy pozostałych dwóch wyróżnionych prac otrzymają 

d. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przy

w wypadku, gdy w ocenie Jury Konkursu żadna ze zgłoszonych prac nie będzie 

odpowiadać celom lub warunkom Konkursu.

6. PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

a. W skład Jury Konkursu wchodzą: przedstawiciele Organizatorów (po dwie osoby 

wyznaczone przez każdego z Organizatorów)oraz dwóch przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego. 

b. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

   • Adekwatność do celu konkursu,

   • Wartości artystyczne,

   • Oryginalność projektu.

c. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

7. PRAWA AUTORSKIE 

a. Organizatorzy Konkursu  nabywają własność 

autorskie do nich.

b. Uczestnicy Konkursu wyraż

projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów 

nadzoru nad sposobem korzystania z projektów, a także wyrażają zgodę na 

udostępnianie projektu bez ujawniania ich autorstwa, jeś

postanowią. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. 

b. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 

ogłaszany pierwotny Regulamin.

c. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

Organizatorów danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu

publikacji jego wyników.

d. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu
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Autorzy pozostałych dwóch wyróżnionych prac otrzymają pamięci USB

Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyznania nagrody oraz wyróżnień 

wypadku, gdy w ocenie Jury Konkursu żadna ze zgłoszonych prac nie będzie 

odpowiadać celom lub warunkom Konkursu. 

PROCEDURA I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

Konkursu wchodzą: przedstawiciele Organizatorów (po dwie osoby 

wyznaczone przez każdego z Organizatorów)oraz dwóch przedstawicieli Samorządu 

 

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 

• Adekwatność do celu konkursu, 

ści artystyczne, 

• Oryginalność projektu. 

Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Organizatorzy Konkursu  nabywają własność zgłoszonych projektów 

nich. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności 

projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów 

nadzoru nad sposobem korzystania z projektów, a także wyrażają zgodę na 

udostępnianie projektu bez ujawniania ich autorstwa, jeśli Organizatorzy tak 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.  

Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 

łaszany pierwotny Regulamin. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu

publikacji jego wyników. 

Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu

 

 

dzyrzecu Podlaskim 

pamięci USB. 

znania nagrody oraz wyróżnień 

wypadku, gdy w ocenie Jury Konkursu żadna ze zgłoszonych prac nie będzie 

Konkursu wchodzą: przedstawiciele Organizatorów (po dwie osoby 

wyznaczone przez każdego z Organizatorów)oraz dwóch przedstawicieli Samorządu 

Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

rojektów oraz prawa 

ają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności 

projektów przez Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów 

nadzoru nad sposobem korzystania z projektów, a także wyrażają zgodę na 

li Organizatorzy tak 

Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 

gromadzenie i przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz 

Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Konkursu. 


