KONKURS

NA

LOGO

Opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej „Żelek” wraz z Zarządem zapraszają wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego
spółdzielni.
REGULAMIN KONKURSU
I.

Organizator konkursu

Organizatorami konkursu na opracowanie logo są opiekunowie wraz z zarządem spółdzielni.
II.

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) dla SU “Żelek”.
Logo wykorzystywane będzie do celów promocyjnych, reklamowych, identyfikacyjnych,
korespondencyjnych itp.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie Szkoły Podstawowej
w Brzostku, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV.

Forma prezentacji projektu
1. Na konkurs można zgłosić jedną pracę.
2. Każdy projekt powinien być wykonany dowolną techniką komputerową i złożony na
płycie lub wysłany pocztą elektroniczną. Dopuszcza się przygotowanie odręczne,
które możliwe będzie do zamiany na wersję elektroniczną (skan).
3. Projekty muszą spełniać następujące warunki: na formacie A4 należy przedstawić
znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm, projekty mogą być wykonane w dowolnej
technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak
był łatwy w reprodukcji.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:


Być czytelne i łatwe do zapamiętania



Być łatwo identyfikowane ze spółdzielnią “Żelek”



Wzbudzać pozytywne emocje.

5. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem “Konkurs na
logo”, na której uczestnik podaje:


imię i nazwisko



klasę



płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą
programu, w którym projekt został wykonany.
Miejsce i termin składania prac

V.

Prace należy składać do 8 listopada 2019 roku w budynku nr 1 do p. Renaty Przebiędy,
a w budynku nr 2 do p. Małgorzaty Piekarczyk lub na adres malgopiek102@poczta.onet.pl
(temat: konkurs na logo).
VI.

VII.

Kryteria oceny prac konkursowych


Zgodność projektu z danymi spółdzielni



Oryginalność i łatwość do zapamiętywania



Estetyka projektu



Czytelność i funkcjonalność
Ocena prac konkursowych

Prace konkursowe będzie oceniać komisja w składzie: opiekunowie spółdzielni, zarząd,
nauczyciel informatyki oraz nauczyciel plastyki.
VIII.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników 12 – 19 listopada 2019 roku.
2. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę ufundowaną przez SU “Żelek”.
3. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje drobny upominek oraz ocenę bardzo dobrą z
plastyki i pozytywny wpis do zeszytu uwag.
4. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy
informacyjnej spółdzielni.
5. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa
prezentująca wszystkie prace konkursowe.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Koordynatorzy
Małgorzata Piekarczyk, Renata Przebięda, Seweryn Bonarek, Magdalena Pieniądz

