REGULAMIN KONKURSU NA
LOGO ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
POMAGAM-BO LUBIĘ
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie
na opracowanie symbolu graficznego.
1. Organizator
Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie- koordynator - Ewa
Brzycka.
2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) organizacji.
2. Logo wykorzystywane będzie przez organizację w celach identyfikacyjnych, promocyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych. itp.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w
Koronowie.
2. Projekty konkursowe zgłaszane są do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace.
7. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw
majątkowych i osobistych.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania jej przez
organizatora na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby konkursu.
9. Uczestnicy konkursu zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na
rzecz organizatora konkursu i organizacji dla której logo powstaje.
10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora autorskich praw
osobistych do pracy konkursowej na potrzeby konkursu, w szczególności udzielają pozwolenia
na modyfikację projektu logo, dokonania koniecznych zmian strukturalnych, kolorystycznych i
uzupełnień oraz rozpowszechniania wytworu w takiej postaci.
11. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.
4. Forma pracy konkursowej
1. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: pisma, ulotki, reklama,
Internet.
2. Może być wykonany w dowolnym programie graficznym.
3. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.
4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
• zapisać plik w dowolnym formacie graficznym (np. JPG, PNG).
• w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
5. Logo powinno być:
• czytelne i łatwe do zapamiętana,
• łatwo identyfikowane z organizacją,
• wzbudzać pozytywne emocje.
6. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Termin trwania konkursu do 24 listopada 2021r.
7. Prace należy przesyłać na adres brzycka@o2.pl podając imię i nazwisko oraz klasę lub
dostarczyć na nośniku elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2021 r.
do organizatora, osoby odpowiedzialnej(Ewa Brzycka).
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub
nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
3. Organizator nie zwraca prac.
6. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z danymi organizacji,
• oryginalność projektu i łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność logo,
• estetyka wykonania.
7. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
1.
2.
3.
4.

Oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięzcy dokona komisja konkursowa.
Planowany termin ogłoszenia wyników – koniec 30 listopada 2021r.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone na stronie internetowej
szkoły.
8. Nagrody:

Nagroda główna to całodniowy pobyt na torze wyścigowym i możliwość jazdy z wielokrotnym
Toruńskim Mistrzem Kierownicy, Włocławskim Mistrzem Kierownicy, Grudziądzkim Mistrzem
Kierownicy, Mistrzem Okręgu Super Sprint oraz Mistrzem Okręgu w Konkursowej Jeździe
Samochodem –Krzysztofem Wiznerem.
Nagrody pocieszenia ;-)
9. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

