REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS +
§1 Przedmiot konkursu
1.Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo projektu ERASMUS + 'A Young European
Citizen – a study carried out on phases in his career in three different European school
systems' /”Młody Obywatel Europy – analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery
szkolnej ucznia na postawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie”.
2.Prace konkursowe powinny uwzględniać tematykę projektu oraz flagi krajów partnerskich
(Hiszpania, Niemcy i Polska).
3.Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu ERASMUS + 'A Young
European Citizen – a study carried out on phases in his career in three different European
school systems' oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
§2 Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu dowolną techniką
plastyczną lub dostępnymi metodami IT (graficzny program komputerowy).
3. Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jeden projekt.
4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi
własnoręcznie oryginalność swojego pomysłu.
5. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji papierowej w formacie A4 do pani Ewy
Dąbrowskiej.
6. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny
sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
7. Prace muszą być złożone w wyznaczonym terminie trwania konkursu: 15.11.16 – 25.11.16
8. 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 kadry
pedagogicznej Gimnazjum nr 11 oraz jednego przedstawiciela każdej klasy (każda klasa wyznacza
swojego przedstawiciela.
10. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po
wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
11. W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody dla I, II, III miejsca.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 05.12.2016 r.
13. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy: Ewa Dąbrowska, Barbara Borucka, Dorota Barteczko

