Chcesz mieć fajne logo swojej szkoły –
zaprojektuj je sam !!!

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców przy ZS w Kołobrzegu ogłasza konkurs na
wykonanie nowego projektu logo naszej szkoły.
Do konkursu może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły.

REGULAMIN KONKURSU
Projekt nowego logo musi spełnić podane niżej założenia:
1. format wykonanej pracy nie może być większy niż arkusz A4,
2. kształt logo – dowolny (koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat, inne),
3. kolorystyka – łącznie maksymalnie 5 kolorów wykorzystanych
w projekcie (biały, szary, czarny, jasny zielony, turkusowy) –
lub ich odcienie,
4. treść logo powinna nawiązywać do otoczenia naszej szkoły( np.
morze, plaża, las, ekopark i inne…),
5. logo może zawierać elementy (symbole) związane z dziećmi (od
przedszkolaka do gimnazjalisty),
6. elementy logo powinny mieć proste formy i kształty (nie
zawierające skomplikowanych szczegółów),
7. logo nie zawiera liternictwa (liter, cyfr, napisów),
8. praca nie może zawierać plagiatów (gotowych ogólnie
dostępnych elementów zaprojektowanych wcześniej przez inne
osoby),
9. technika wykonania pracy dowolna (łącznie z pracami w formie
elektronicznej z dołączonym wydrukiem komputerowym),
gwarantująca trwałość wykonanego projektu ; wymagana jest
technika wykonania pracy, którą można łatwo przenieść do
postaci elektronicznej (na przykład przez skanowanie).
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Gotowy projekt papierowy musi być podpisany na odwrocie
pracy danymi autora (imię, nazwisko, klasa, wiek autora); inne formy
projektu (np. wycinanki, nośniki komputerowe) powinny mieć
dołączoną (przymocowaną) etykietę z danymi autora podanymi wyżej.
Praca ma być estetyczna, czysta, bez załamań i zagnieceń, nie
zrolowana.
12. Termin składania prac – 15 listopada 2016 r.
Miejsce składania prac – biblioteka szkolna w godzinach jej
pracy.
Autor zwycięskiej pracy przekazuje prawa autorskie do projektu
na rzecz szkoły.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.
Prace będą oceniane przez Komisję (Rada Rodziców oraz
zaproszone osoby z grona pedagogicznego).
W trakcie weryfikacji prace nie spełniające warunków regulaminu
będą wykluczane z konkursu.
Komisja przewiduje jedną nagrodę główną oraz wyróżnienia.
Złożonych prac Komisja nie zwraca.
Wyniki konkursu z podaniem zwycięzcy i wyróżnionych komisja
ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły do dnia
30 listopada 2015.
Wszystkie złożone prace zostaną zaprezentowane na terenie szkoły.

UWAGA:
Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę
główną w postaci markowego głośnika BT firmy

