Regulamin konkursu na logo
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
w Brzeźnicy Bychawskiej
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej
II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest zaproszenie uczniów i rodziców do opracowania logo szkoły.
2. Logo ma służyć do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych,
promocyjnych, powinno więc charakteryzować się następującymi cechami:
- czytelność i łatwość zapamiętania
- łatwa identyfikacja z naszą szkołą
- wzbudzanie pozytywnych emocji
3. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową dla zwycięskiego projektu wskazanego przez
jury.
Zastrzega sobie również prawo do wykorzystania pozostałych projektów w celach
promocyjnych.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane wyłącznie przez indywidualne osoby. Każdy
uczestnik może wykonać jeden projekt konkursowy.
3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie projekty autorskie, nigdzie wcześniej nie
publikowane i nie wykorzystywane.
4. Projekty konkursowe powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w regulaminie
(punkt IV).
5. Autorzy projektów automatycznie zrzekają się praw autorskich na rzecz szkoły.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich jego warunków.
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IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
1. Projekt logo powinien dawać możliwość jego różnorodnego wykorzystania: reklama,
internet, pisma, ulotki, nadruki, itp., zgodnie z celami wskazanymi punkcie II.
2. Autorzy składają swoje projekty w wersji papierowej (format A4) lub cyfrowej,
umożliwiającej dalsze jego wykorzystanie.
3. Do wersji cyfrowej należy dołączyć wydruk logo w formacie A4.
4. Prosimy o składanie prac w nieopisanych kopertach A4: w środek koperty A4 wkładamy
logo w wersji papierowej lub papierowej z płytą CD (jeśli logo zostało stworzone w wersji
cyfrowej). Na kartce z logo, w prawym dolnym rogu umieszczamy pseudonim lub symbol
autora pracy. Do tej samej koperty A4 wkładamy również małą kopertę. Małą kopertę
opisujemy tym samym pseudonimem lub symbolem autora pracy, który znajduje się na
papierowej wersji logo. Pseudonim lub symbol nie może sugerować, kto jest autorem pracy.
Do środka małej koperty wkładamy kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz danymi
kontaktowymi autora (małą kopertę zaklejamy).
Instrukcja graficzna szyfrowania prac poniżej:
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5. Prace konkursowe niezaszyfrowane, zaszyfrowane niezgodnie z instrukcją lub oznaczone
symbolem/pseudonimem sugerującym, kto jest autorem pracy – będą dyskwalifikowane.
6. Propozycje należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 30 listopada 2019 r.
V. WYBÓR LOGO
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2019 r.
2. Wybór logo odbędzie się według następujących zasad:
35 % głosów - Komisja (w składzie: 3 nauczycieli, Przewodniczący Rady Rodziców,
Radni z miejscowości: Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska Kolonia, Berejów) –
wskazuje na drodze wspólnych ustaleń jeden najlepszy projekt.
30 % głosów – nauczyciele (z wyłączeniem osób z komisji) – tajne głosowanie
20 % głosów – rodzice – tajne głosowanie
15 % głosów – uczniowie – tajne głosowanie
3. Terminy głosowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły i szkolnym
Facebook’u 3-go grudnia 2019 r.
VI. NAGRODA
1. Nagrodą główną jest kompaktowy aparat fotograficzny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!
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