
REGULAMIN  

KONKURSU NA LOGO  

ZSO NR 1 W RACIBORZU 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor ZSO nr 1 w Raciborzu.   

II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla  

ZSO NR 1 W RACIBORZU. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, 

korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. 

2. Projekty konkursowe muszą być realizowane indywidualnie. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSO nr 1 

w Raciborzu. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, 

Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. 

3. Projekt konkursowy musi spełniać następujące warunki: 

- format A4, 

- nie może zawierać treści obraźliwych, 

- musi być czytelny i łatwy do zapamiętania, 

- musi składać się z logotypu (literowa forma) lub połączenia elementu graficznego i liternictwa, 

- może składać się maksymalnie z 3 kolorów. 

4. Projekt należy złożyć w wersji papierowej lub, w przypadku projektów wykonanych techniką 

komputerową, w wersji papierowej (format wydruku A4) i elektronicznej w formacie *.pdf, na 

nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD). 

5. Prace należy składać do 20.10. 2017 r. w sekretariacie szkoły, podając na odwrocie imię i nazwisko 

oraz klasę. 



6. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 

podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

8. Organizator nie zwraca prac. 

V. Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Przy ocenie projektów będą brane przede wszystkim następujące kryteria: 

- zgodność projektu z danymi szkoły, 

- oryginalność znaku, 

- czytelność i funkcjonalność,  

- estetyka wykonania projektu. 

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie: Dyrektor szkoły, 

nauczyciel informatyki, nauczyciel plastyk. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 

- ogłoszenie wyników nastąpi 23.10.2017 r.,  

- wyniki zostaną zamieszczone na stronie ZSO nr 1 w Raciborzu oraz na stronach Facebooka. 

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału! 


