Regulamin konkursu na projekt „Logo Szkoły Podstawowej w Dębowcu”
pod kątem nadania szkole imienia
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
I.

ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

 Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.
 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej
w Dębowcu związanego z nadaniem imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
 Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,
korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA







W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowcu (wraz z filiami)
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty
Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt
Zgłaszane prace mają być projektami indywidualnymi
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły
Podstawowej w Dębowcu
 Zgłoszone do konkursu projekty nie podlegają zwrotowi

III.

FORMA PREZENTACJI

 Prace można wykonać ręcznie w wersji papierowej lub korzystając z technik komputerowych w wersji
elektronicznej
 Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 Logo w wersji papierowej ma być umieszczone na sztywnej planszy o formacie A4 w polu 15 cm x 15 cm
 Dopuszczalne wyłącznie techniki płaskie – akwarele, farby plakatowe i inne, kredki, pastele
 Nie będą brane pod uwagę prace z naklejanymi elementami
 Wersja elektroniczna powinna być złożona na płycie CD w formacie nie innym niż JPG, PNG, TIFF lub
CDR
 Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym
 Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 wzbudzać pozytywne emocje,
 być łatwo identyfikowane z naszą szkołą oraz gminą Dębowiec,
 nawiązywać do tradycji, symboli Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej,
 Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym,
 W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
IV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

 Prace należy składać w sekretariacie szkoły w Dębowcu do dnia 30 marca 2018 r. Pytania związane
z konkursem prosimy kierować do koordynatora – Doroty Don, tel. 503 121 168, e-mail:
dorota.cieszyn@gmail.com
 Praca w formie papierowej powinna na odwrocie być opisana (imię, nazwisko, klasa, adres szkoły), należy
dostarczyć ją w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na logo szkoły”,
 Logo wykonane techniką komputerową należy złożyć w kopercie w formie płyty z nagraną
w odpowiednich formatach pracą. Na płycie należy zamieścić informację o programie, w jakim wykonano
projekt oraz jego wersji, a także dane autora (imię, nazwisko, klasa, adres szkoły).

V.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 13 kwietnia 2018 r.

