
 

Regulamin Konkursu  
na Logo 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
 

 

I Organizator konkursu 
  

Organizatorem konkursu plastycznego na Logo Szkoły jest 
Dyrektor   Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Rada Rodziców. 
 
II Cel i czas trwania konkursu 
  

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Logo Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. 

 
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych. 

 
3. Konkurs rozpoczyna się od 22 lutego 2017 roku, a kończy 22 

marca 2017 roku. 
 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku kwietnia 
2017 roku. 

  
III  Warunki uczestnictwa 
 

1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu 
dowolnych  technik w formie papierowej na  formacie A4 lub w 
programie graficznym. Obie wersje oddają w formie elektronicznej 
zamieszczonej na nośniku elektronicznym (płycie CD).  

 

2. Tematem pracy powinno być Logo ZSO w Dęblinie w skład którego 
wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 
oraz  Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego. 

 

3. Każdy uczestnik może wykonać więcej niż jeden projekt, który 
powinien zawierać formę graficzną połączoną z elementami 
literniczymi.  

  

4. Logo powinno być czytelne i jednoznaczne w przekazie wizualnym.    
Nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym. 



 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem  
praw autorskich i może być wykorzystywane przez Szkołę do 
celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, 
promocyjnych itp. 

 

6. Autor uznanego przez Komisję Konkursową za najlepsze Logo 
Szkoły otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych 
ufundowaną przez Organizatora.  
 

7. Prace z podanym imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć 
do nauczyciela plastyki pani Ewy Szewczykowskiej. 
 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę 
pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na 
Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich – pisemnego 
oświadczenia opiekunów prawnych. 
 

9. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia 
konkursu, jeśli w ocenie Komisji złożone prace nie spełnią 
kryteriów oceny.  

 
 

IV Kryteria oceny pracy konkursowej 
 
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
 

1. Zgodność projektu z charakterem naszej szkoły i jej patronów; 
 

2. Oryginalność znaku i łatwość zapamiętywania; 
 

3. Czytelność i funkcjonalność projektu; 
 

4. Estetyka wykonania projektu.  


