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I. Organizatorem konkursu na opracowanie jubileuszowego logo szkoły jest: 

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu, 

ul. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław 

II. Cel i przedmiot konkursu: 

- celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) szkoły 

obowiązujące w czasie jubileuszu szkoły – 10-lecia nadania szkole imienia i 55-lecia 

szkoły 

- logo wykorzystane będzie przez szkołę do celów promocyjnych i indentyfikacyjnych 

w jubileuszowym roku szkolnym 2016/2017 i później 

- konkurs trwa 07.09.2016 r. do 07.10.2016 r. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- w konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, rodzice, pracownicy szkoły                              

i absolwenci 

- projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub 

zespołowo 

- prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie 

- uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt 

- uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu 

- uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej: 



1. projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

reklama, Internet, pisma, ulotki 

2. praca może być wykonana ręcznie lub z wykorzystaniem technik komputerowych  

3. projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

- znak należy przedstawić na formacie A4 lub A3 

-  w swej treści projekt nie może zawierać elementów wulgarnych, rasistowskich, religijnych, 

politycznych oraz powszechnie uważanych za obraźliwe 

4. logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

- być czytelne 

- identyfikować się z naszą szkołą 

- wzbudzać pozytywne emocje 

- nawiązywać do jubileuszu  

- składać się: 

 * tylko z logotypu 

* tylko z elementu graficznego będącego symbolem 

* połączenia obu tych elementów 

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem  graficznym i kolorystycznym. 

6. Prace należy składać, podając: 

- imię i nazwisko 

- status – rodzic, uczeń klasy…., absolwent itp. 

- płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową 

V. Miejsce składania prac konkursowych: 

1. Opisane i zapakowane prace należy składać do dnia 07.10.2016 r. w sekretariacie szkoły. 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie 

będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Organizator nie zwraca prac. 



VI. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność projektu z danymi naszej szkoły 

- oryginalność znaku 

- czytelność i funkcjonalność projektu 

- estetyka wykonania  

 VII. Ocena prac konkursowych. 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Dyrektor szkoły 

2. Przedstawiciel Rady Rodziców 

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

4. Nauczyciel plastyki 

5. Nauczyciel j. polskiego 

6. Nauczyciel informatyki 

VIII. Rozstrzygniecie konkursu. 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. 

3. Planowana data podania wyników 09.10.2016 r. 

4. Wynik konkursu zostanie zamieszczony na stronie szkoły. 

 

 

 

Komisja Konkursowa 

 


