
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS + 

Projekt „Nasze pasje – naszą przyszłością”  

finansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej. 

 

Temat : Nasze pasje – naszą przyszłością.  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie 

na logo projektu Erasmus+ 

§1 Przedmiot konkursu  

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu logo. 

2. Prace konkursowe powinny uwzględniać tematykę projektu. 

3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu Erasmus+ „Nasze 

pasje – naszą przyszłością” oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. 

4. Trzy zwycięskie polskie projekty będą włączone do ogólnego konkursu na logo 

zorganizowanego online pośród wszystkich szkół partnerskich. Będzie to drugi etap 

konkursu.  

§2 Zasady konkursu 

 1. Pierwszy etap konkursu skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu dowolną 

techniką plastyczną w formacie A4 (praca powinna mieć wyraźnie zaznaczone linie 

i jeśli to możliwe nie więcej niż 4 kolory) lub w graficznym programie komputerowym 

GIMP  

3. Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej.  

4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden projekt.  

5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie 

i potwierdzi własnoręcznie oryginalność swojego pomysłu.  

6. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji elektronicznej do pani  Renaty 

Kuźniewskiej (renata.kuzniewska@wp.pl) 
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 7. Wyłoniony w drodze konkursu projekt staje się własnością Organizatora, który może 

go w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.  

8. Prace muszą być złożone do wyznaczonego terminu (05. 11. 2017r.).  

9. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:  

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem,  

b) tematyka logo związana z projektem,  

c) kreatywność, oryginalność,  

d) estetyka,  

e) walory użytkowe projektu.  

9. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się 

z koordynatora projektu i nauczycieli wchodzących w skład grupy projektowej.  

10. Prace niespełniające wymagań o których mowa w niniejszym regulaminie lub 

dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję 

Konkursową.  

11. W konkursie przewidziana jest nagroda dla I, II i III miejsca oraz upominki za udział 

w konkursie. 

12. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi  08. 11. 2017r.  

13. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Zalecenia odnośnie logo: 

-powinno zawierać barwy narodowe państw biorących udział w projekcie (Polska, 
Hiszpania, Chorwacja, Grecja). 

 


