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REGULAMIN 
KONKURSU NA LOGO
 projektu Erasmus+ Nr: 2019-1-PL01-KA102-0631142 
pt. „Europejska praktyka szansą na sukces zawodowy”
Praktyki zawodowe na Malcie 
Technik fotografii i multimediów
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest ZSPS I VIII LO w Toruniu.
Cel i przedmiot konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) dla projektu Erasmus+.
2. Logo wykorzystywane będzie w projekcie Erasmus+ pt. „Europejska praktyka szansą na sukces zawodowy” do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych oraz promocyjnych.
3. Konkurs trwa od 1.10.2019 r. do 30.10.2019 r.               .
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz projektu Erasmus+.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków konkursu.
Forma prezentacji konkursowej:
1. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, ulotki.
2. Projekt można wykonać dowolną techniką.
3. Projekt konkursowy musi spełniać następujące warunki:
 - należy przedstawić logo w dowolnym formacie
 - w swej treści projekt nie może zawierać treści obraźliwych
4. Logo powinno:
- być czytelne i łatwe do zapamiętania 
- kojarzyć się z tematyką praktyk
- być łatwo identyfikowane z projektem Erasmus
- wzbudzać pozytywne emocje
-nie wolno korzystać z objętych prawami autorskimi innych prac do sporządzania logo.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym
6. Prace należy składać podając: 
    - imię oraz nazwisko autora
    - klasę do której uczęszcza
    - podpisaną płytę z nagraną pracą (jeśli jest ona wykonana techniką komputerową).

Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace należy składać do dnia 30.10.2019 r. do p.Ewy Sosnal lub p.Doroty Tyburskiej osobiście.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami. 
1. Oryginalność znaku i łatwość zapamiętywania.
2. Czytelność i funkcjonalność projektu.
3. Estetyka wykonanej pracy.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięską pracę.
2. Dla autorów 3 najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników: 12 listopada 2019. 
4. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły www.8lo.torun.pl
5. W naszej szkole zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych.


  


