
Regulamin konkursu “Długoszowy projekt” 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu “Długoszowy projekt” (nazywanego dalej Konkursem) jest 

Samorząd Uczniowski w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Jana Długosza w Nowym Sączu, ul. Jana Długosza 5 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i 

warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i 

obowiązki Uczestników Konkursu. 

2. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju talentów artystycznych uczniów Liceum 

oraz wyróżnienie jednego z projektów poprzez zrealizowanie go. 

§ 3 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów i uczennic I Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a. Terminowe przesłanie pracy konkursowej (lub prac konkursowych) – projektu 

możliwego do umieszczenia na koszulce, bluzie lub innym rodzaju ubrania 

lub akcesorium. 

b. Spełnianie projektu wszystkich następujących warunków: 
i. Zgodność z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony dóbr 

osobistych osób trzecich i prawami autorskimi, 

ii. Nawiązanie w grafice do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, postaci Jana 

Długosza lub kultury, historii i tradycji szkoły, 

iii. Zachowanie dobrego gustu zgłaszanej grafiki – nie może być 

wyzywająca, wulgarna ani obraźliwa, 
iv. Stworzenie pliku w odpowiednim formacie: preferowany: png. Może 

być również jpg. 

c. Bycie uczniem lub uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w momencie wysłania zgłoszenia do 

Konkursu. 
3. Pracę konkursową należy przesłać e-mailem na adres: 

samorzaduczniowski1lons@gmail.com do dnia 14 listopada 2021 r. wraz z 

Formularzem Zgłoszenia, dostępnym w załączniku. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
5. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/informacji będzie 

traktowany jako brak formalny i może skutkować wykluczeniem nadesłanej pracy z 

Konkursu 

§ 4 

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 25 października 2021 r. 

2. Prace konkursowe będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 

listopada 2021 r. 

§ 5 



1. Zwycięzca zostanie wybrany poprzez społeczność uczniowską I Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym 

Sączu. 

2. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu, 

https://dlugosz.edu.pl/ 

3. Nagrodą za wygraną w Konkursie będzie ubranie zaprojektowane przez zwycięzcę. 

§ 6 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu oraz do 

wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów podanych w 

niniejszym Regulaminie oraz do zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi 

uwarunkowaniami związanymi z pandemią COVID-19. Sytuacje nieobjęte niniejszym 

Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  
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