REGULAMIN KONKURSU
NA OPRACOWANIE PROJEKTU LOGOTYPU
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. ks. Edmunda Domańskiego
w Iłowie-Osadzie
I.

II.

III.

Organizator konkursu:
1. Konkurs na opracowanie logotypu organizowany jest przez Dyrektora
Szkoły oraz Samorząd Uczniowski zwanych dalej ORGANIZATOREM.
Cel i przedmiot konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu
(logotypu) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie.
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oryginalnego projektu
graficznego logotypu szkoły , który będzie miał zastosowanie do celów
identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych,
itp.
3. Konkurs trwa od 11.03.2019r. do 31.05.2019r.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikami
konkursy
mogą
być
uczniowie
szkół
ponadgimnazjalnych, szkół gimnazjalnych oraz podstawowych,
studenci, oraz absolwenci szkoły oraz każda zainteresowana osoba.
2. Projekty konkursowe mają być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy zgłaszać drogą elektroniczną na wskazany
adres mailowy szkoły.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Iłowie-Osadzie.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
konkursu.
8. Laureat przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie
do podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie do logotypu
szkoły.
9. Zrzeczenie się praw autorskich dla zwycięskiego logotypu na rzecz
organizatora będzie obejmowało przede wszystkim:

IV.

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnienia projektu logotypu
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b. publiczne udostępnienie umożliwiające dostęp w wybranym
miejscu i czasie,
c. publicznej prezentacji,
d. sporządzenie cyfrowego zapisu projektu graficznego logotypu
szkoły,
e. przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
f. wykorzystywanie projektu graficznego logo do celów
promocyjnych i reklamy,
g. dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych
i uzupełnień,
h. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji
zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy,
w celu jego skutecznego wykorzystania
Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt znaku graficznego – logotyp
powinien nadawać się
do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Powinien być opracowany w wersji elektronicznej w formacie
wektorowym .
3. Musi spełniać następujące warunki:
a. w swej treści nie może zawierać elementów obraźliwych, powinien
mieć pozytywny charakter i być czytelny,
b. powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej,
c. powinien zawierać parametry techniczne niezbędne do właściwego
wykorzystania
zarówno
na
materiałach
promocyjnych
i reklamowych oraz na nośnikach elektronicznych i w grafice
komputerowej,
d. do projektu należy dołączyć opis/uzasadnienie zastosowanych
symboli.
e. Logotyp powinien się charakteryzować następującymi cechami:
o być czytelny i łatwy do zapamiętania,
o identyfikujący się z naszą szkołą,
o kojarzyć się z kierunkami kształcenia, które oferuje szkoła
o składać się z:
▪ tylko z logotypu (stylizacji literowej),
▪ tylko z elementu graficznego będącego symbolem,
▪ lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
o Logotyp nie powinien być skomplikowany pod względem
graficznym i kolorystycznym.

4. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną, podając następujące
informacje:
a. imię i nazwisko,
b. nazwę szkoły, w której obecnie się kształcisz lub jesteś
absolwentem,
c. krótki opis logo wraz z uzasadnieniem .
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
a. Prace należy składać do dnia 31.05.2019r. wyłącznie drogą elektroniczną
na adres - sekretariat@zszilowo.edu.pl.
b. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa
w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji
Konkursowej.
c. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
d. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceniania prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a.
b.
c.
d.
e.

Zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
Czytelność i funkcjonalność projektu,
Estetyka wykonania projektu,
Kreatywne podejście w wykonaniu zadania.

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, którą powoła
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni
zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
a. Nagroda główna - tablet.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz szkolnym
facebooku.
4. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu 10.06.2019r.

