
  



KONKURS NA LOGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W POWIDZU 

 

 

Regulamin 

I. ORGANIZATOR  KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja wraz  

z Radą Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu. 

II.  CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

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

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu 

2. Logo wykorzystywane będzie przez ZSP w Powidzu do celów identyfikacyjnych, 

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

  III.            WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, którzy zapoznali się  

z regulaminem konkursu. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłoszone do konkursu indywidualnie 

lub zespołowo (max 2 osoby). 

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

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

5. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie logo przez ZSP 

  IV.            FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.  

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 

wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy 

ścienne etc. 

3. Każdy projekt powinien być wykonany techniką komputerową i wysłany pocztą 

elektroniczną. Dopuszcza się przygotowanie odręczne, które możliwe będzie do 

zamiany na wersję elektroniczną (skan). 

4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:               

● Znak graficzny powinien posiadać wymiary 15cm/15cm lub 600pikseli na 600 

pikseli;  

● Projekt powinien zostać wykonany w formacie wektorowym;  

● Opracowanie logo powinno mieć prostą i zarazem nowoczesną formę 

graficzną, która będzie łatwa do rozpoznania;  

5. W  swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

6. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada 

inna osoba aniżeli autor logo. 

7. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

● Być czytelne i łatwe do zapamiętania; 

● Być łatwo identyfikowane z naszą szkołą; 

● Wzbudzać pozytywne emocje. 

 

 

 



    V.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy składać do 19 listopada 2021. Za pomocą poczty elektronicznej 

na adres: zsppowidz@gmail.com temat: Konkurs na logo ZSP) 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

  VI.            KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły. 

2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania. 

3. Czytelność i funkcjonalność projektu. 

4. Estetyka wykonania projektu. 

  

VII.            OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez 

Dyrekcję szkoły. 

2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny,  

o których mowa w pkt. VI i wybiera laureata konkursu 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia laureata  w przypadku braku 

odpowiedniego projektu. 

4. Decyzja komisji jest ostateczna. 

VIII.            ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania 

zwycięzcę konkursu. 

2. Zwycięzca  konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą rzeczową. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników – 01 grudnia 2021r. 

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim ciekawych pomysłów. 

 


