KONKURS
NA
LOGO
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Szczytnie zaprasza
uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów naszej szkoły do wzięcia udziału w
konkursie na opracowanie symbolu graficznego Szkoły Podstawowej
im. Św. Stanisława Kostki w Szczytnie.
REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja
Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Szczytnie.
II. Cel i przedmiot konkursu.
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo)
dla Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Szczytnie.
2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę Podstawową w Szczytnie do
celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych,
promocyjnych, itp.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły
rodzice, absolwenci Szkoły Podstawowej w Szczytnie.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do
konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w
regulaminie.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
konkursu.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej
zgody na nieodpłatne wykorzystanie logo przez Szkołę Podstawową im.
Św. Stanisława Kostki w Szczytnie (druk do pobrania u koordynatorów
lub w sekretariacie szkoły)

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej.
1. Na konkurs można składać dowolną ilość projektów.
2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do
różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, plakat, materiały
piśmienne, banery, formy ścienne.
3. Prace można wykonywać ręcznie lub korzystając z technik
komputerowych (jeżeli komputerowo to należy nagrać plik na płytę CD)
4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
- na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu
15cm x 15 cm
- mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich
przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w
reprodukcji.
5. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
6. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa
autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.
7 Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
- być czytelne i łatwe do zapamiętywania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
- wzbudzać pozytywne emocje
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 10.06.2019 r. w sekretariacie szkoły, u
Pani Ilony Muchowskiej lub u Pana Krzysztofa Kłodowskiego.
2. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie z
następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły
2) orginalność znaku, łatwość zapamiętywania
3) czytelność i funkcjonalność projektu
4) estetyka wykonania projektu
VII Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez
dyrektora szkoły.
2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny,
o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata konkursu.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata w przypadku
odpowiedniego projektu.

4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
VIII Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania
zwycięzcę konkursu.
2. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.
3. Planowana data ogłoszenia wyników – 17.06.2019 r.
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.
Serdeczne zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim ciekawych
pomysłów.
Koordynatorzy
Ilona Muchowska
Krzysztof Kłodowski

