
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO Zespołu Szkół w Jelnej

W związku ze zbliżającą się uroczystością nadania imienia szkole 
oraz potrzebą wzbogacenia tradycji i symboliki, 

wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

I.   Informacje ogólne
1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum nr 3 w Jelnej.
2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel informatyki,  pani Beata Białoń.

II.  Cel konkursu 
1. Promocja Szkoły.
2. Wzmocnienie zainteresowania postacią przyszłego patrona szkoły – Bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki.
III.  Przedmiot  konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu graficznego logo, które będzie miało 
zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych 
i korespondencyjnych Szkoły, w tym m.in. na plakatach, papierze firmowym czy 
innych drukach wydawanych przez tą placówkę oświatową.

2. Projekt logo ma być wykonany techniką komputerową.
IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie naszej szkoły i absolwenci, którzy zapoznali
się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

2. Wyłonione drogą konkursu logo staje się własnością Zespołu Szkół w Jelnej, który 
może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 
i informacji o zwycięscy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach 
informacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
V. Forma pracy konkursowej

1. Projekty prac konkursowych należy dostarczyć na nośniku elektronicznym. 
Logo powinno być: -  czytelne i łatwe do zapamiętania,
                                - identyfikowane z naszą szkołą,
                                -  wzbudzać pozytywne emocje.

2. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
3. Uczestnik pracy podaje swoje imię i nazwisko.

VI.  Termin składania prac konkursowych
1. Podpisane prace konkursowe  należy składać bezpośrednio do pani B. Białoń, lub 

wysłać na adres jelnagim@poczta.fm w tytule pisząc Konkurs na logo szkoły,
w terminie do 21.02. 2014 r.

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa jest w Regulaminie 
konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.

VII.  Kryteria oceny prac konkursowych
1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły.
2. Oryginalność projektu.
3. Łatwość zapamiętywania.
4. Czytelność i funkcjonalność logo.
5. Estetyka wykonania.

VIII.  Rozstrzygnięcie konkursu
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoni zwycięzcę. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 marca 2014 roku ok. godz. 1200.
4. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Szkoły.

Opracowała: Beata Białoń


