REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach
Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół
Publicznych w Dobrzanach
2. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych,
promocyjnych Szkoły.
3. Konkurs trwa od 06.02.2017 r. do 06.03.2013 r.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub
zespołowo (zespół do3 osób).
3. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac konkursowych.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. W przypadku uznania pracy za plagiat
uczestnik zostaje zdyskwalifikowany
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na
rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach.
7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama,
Internet, pisma, ulotki.
2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych
4. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.
5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
a. być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b. być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
c. wzbudzać pozytywne emocje
d. składać się :
 tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 tylko z elementu graficznego będącego symbolem
 lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

6. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
7. Projekt logo może być wykonany w dowolnym programie graficznym na komputerze.
8. Gotową pracę oddajemy w postaciach:
a. wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko,
klasę oraz nazwę programu, w którym powstał projekt;
b. elektronicznej na podpisanej (patrz. 8a) płycie CD (wersja elektroniczna powinna być
plikiem w formacie SVG lub PDF, TIFF, JPG o jak najwyższej rozdzielczości obrazu/DPI)
c. w wersji rysunku artystycznego (wraz z imieniem, nazwiskiem klasą).
Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 06.03.2017 r. w sekretariacie szkoły.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3. czytelność i funkcjonalność projektu,
4. estetyka wykonania projektu.
Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie
1. Dyrektor ZSP – Jerzy Młotkiewicz
2. Wicedyrektor ZSP – Anna Brzozowska-Kulesz
3. Kierownik do spraw edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola – Aldona Andrukowicz
4. Opiekun SU Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
5. Przedstawiciel SU Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
6. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
7. Nauczyciel zaj. artystycznych i plastyki – Marta Mazurek
8. Nauczyciel informatyki – Krzysztof Cichowicz
Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu
oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.
3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
4. Planowana data ogłoszenia wyników 10.03.2017 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

