REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Zespołu Szkół Plastycznych
im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest znak graficzny/piktogram niezawierający elementów
typografii (skrótu nazwy szkoły i / lub pełnej nazwy szkoły), ponieważ nazwa szkoły
może ulec zmianie w przyszłości.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,
korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwa od 5 października 2018 r. do 15 października 2018 r. /godz. 12.00/.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i absolwenci
szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub
zespołowo.
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
Zespołu Szkół Plastycznych we Wrocławiu.
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 /programów
graficznych/.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
a. Na kartce formatu A4 należy przedstawić znak /logo/.
b. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. 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 elementu graficznego będącego symbolem bez stylizacji literowej
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6. Prace należy składać podając:
a. na odwrocie projektu należy napisać wyłącznie wybrane przez siebie godło /ciąg liter lub / i
cyfr /
b. w oddzielnej kopercie, opisanej tym samym co na pracy godłem, należy podać swoje imię i
nazwisko, klasę /w przypadku ucznia/, podać swoją relację ze szkołą /nauczyciel, absolwent /,
podać dane kontaktowe /adres mailowy/
c. w przypadku realizacji w programie graficznym należy do wydruku dołączyć płytę z
nagranym plikiem jpg lub pdf
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15 października 2018 r., do godz. 10.00 w sekretariacie
szkoły.
2. Prace konkursowe niespełniające 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.
5. Komisja zastrzega możliwość nie wybrania żadnego z projektów.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
b. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
c. czytelność i funkcjonalność projektu,
d. estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięski projekt zostanie wybrany przez Komisję Konkursową w składzie:
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Kierownik sekcji przedmiotów plastycznych
Nauczyciel projektowania graficznego
Nauczyciel projektowania graficznego
Kierownik sekcji promocji szkoły
Przedstawiciel samorządu uczniowskiego
/ w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu /
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania jednego zwycięzcę.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest symboliczna nagroda rzeczowa.
3. Planowana data ogłoszenia wyników: 17 października 2018 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na terenie szkoły oraz na stronie szkoły.

