
Konkurs na logo
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

w Ciechocinku

Regulamin

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu na logo szkoły jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Ciechocinku.

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

1.  Celem  konkursu  jest  wyłonienie  najlepszego  graficznego  symbolu  (logo)  Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku.
2. Logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych i promocyjnych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci szkoły, którzy zapoznali się z
regulaminem konkursu.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie – nie przewiduje się możliwości
grupowego przygotowania prac. 
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów.
2.  Projekt  znaku  graficznego  (logo)  powinien  nadawać  się  do  różnorodnego  wykorzystania:
nagłówek  do  dokumentów  i  pism,  social  media,  strona  internetowa,  plakat,  ulotki,  materiały
piśmienne, banery, formy ścienne.
3. Każdy projekt powinien być wykonany techniką komputerową. Wymagany format techniczny
pracy: min. 1000 px x 500 px w rozdzielczości 300 dpi. Dopuszcza się wykorzystanie w projekcie
elementów zdjęć, szkiców itd.
4. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
5. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba,
aniżeli autor logo.
6. Logo powinno spełniać poniższe kryteria:

• nawiązanie do szkoły, jej historii lub patrona; 
• estetyka,  oryginalność,  wywoływanie  pozytywnych  skojarzeń,  łatwość  rozpoznania  i

zapamiętania;  
• funkcjonalność na stronie internetowej. 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace należy wysyłać do 29 maja 2021 r. pocztą elektroniczną na adres samorzad@lociechocinek.pl
z dopiskiem konkurs na logo.



VI. KOMISJA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora szkoły 
spośród nauczycieli.
2. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Komisji.
3. Decyzje Komisji są nieodwołalne.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.

VII. NAGRODY 

1. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej dla najlepszej pracy.
2. Nagrodą będzie voucher do sklepu EMPIK o wartości 200 złotych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o
laureatach konkursu w mediach i Internecie. 


