REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROJEKTU

Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności
absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy.
Projekt finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+

ORGANIZATOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OLSZTYNIE
Osoby odpowiedzialne: p. Aneta Jarecka, p. Małgorzata Łukaszewicz, p. Małgorzata Michalska.
Logo i hasło będą używane w dokumentacji związanej z projektem, na stronach internetowych,
w materiałach promocyjnych oraz innych typach dokumentów i materiałów multimedialnych
związanych z projektem. Konkurs i jego regulamin ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły
w zakładce: Projekt Erasmus + oraz na profilu facebook.

CELE KONKURSU
Zaprojektowanie znaku graficznego – LOGO i HASŁA projektu Erasmus+ realizowanego w Zespole
Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie.
Pogłębienie wiedzy na temat krajów uczestniczących w projekcie.
Rozwijanie świadomości kulturowej.
Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

ADRESACI KONKURSU
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Technikum klas I-IV z klas technik analityk i technik
ochrony środowiska.

WARUNKI UDZIAŁU
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie LOGO i/lub HASŁA projektu dowolną
techniką plastyczną lub dostępnymi metodami IT (graficzny program komputerowy).
Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej.
Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi
własnoręcznie oryginalność swojego pomysłu. Zaproponowany projekt jest nowy, oryginalny
oraz nigdzie wcześniej niepublikowany. Wykonując projekt należy mieć na uwadze ustawę o
ochronie praw autorskich.

Prace konkursowe (w formie pliku JPG (JPEG), PNG lub PDF o rozdzielczości nie mniejszej
niż 300dpi nagranego na płytę CD/DVD) lub w wersji papierowej formatu A4 należy składać do
p. Anety Jareckiej, p. Małgorzaty Łukaszewicz i p. Małgorzaty Michalskiej do 20.09.2017r.
Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową (logo lub hasło ALBO logo i hasło).
Praca konkursowa powinna zostać umieszczona w kopercie ochronnej, którą należy opisać zgodnie ze
wzorem: imię i nazwisko uczestnika, klasa oraz dopisek: Dotyczy konkursu w ramach projektu:
Erasmus+
Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z koordynatora
projektu i nauczycieli wchodzących w skład grupy projektowej.
Wyłoniony w drodze konkursu projekt staje się własnością Organizatora, który może go w dowolny
sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.

KRYTERIA
Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:
• spełnienie wymogów określonych regulaminem
• tematyka logo związana z projektem
• kreatywność, oryginalność
• estetyka
• walory użytkowe projektu.
Prace niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po
wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
W konkursie przewidziana są nagrody za I, II i III miejsce.
Ogłoszenie wyników nastąpi 26.09.2017 r. na stronie internetowej oraz profilu Facebook.
Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami regulaminu prosimy
o zgłaszanie się do p. Anety Jareckiej, p. Małgorzaty Łukaszewicz i p. Małgorzaty Michalskiej.
Zgłoszenie na Konkurs jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM, iż osoba nadsyłająca:
•
•
•
•

jest autorem/ autorką załączonego projektu
przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie LOGO przez Organizatorów Konkursu
dowolnym czasie i formie dla celów promocji.
Zapraszamy do udziału w Konkursie!
Organizatorzy

