REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS +
„My rights – My responsibilities” (Moje prawa - Moje obowiązki)
§1 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie loga projektu Erasmus + „My rights - My
responsibilities" i wyłonienie 3 najlepszych prac.
2. Prace konkursowe powinny zawierać:
 tytuł projektu
 flagi krajów partnerskich (Polska, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Grecja,
Wielka Brytania)
 uwzględniać tematykę projektu.
3. Logo będzie wykorzystane w celach promocyjnych i informacyjnych projektu
Erasmus + „My rights - My responsibilities".
§2 Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta
Glogera w Białymstoku.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu dowolną
techniką plastyczną lub dostępnymi metodami technologii komputerowej. Praca
konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (wersja papierowa) lub w wersji
elektronicznej. Logo wybrane na spotkaniu w Rumunii (spośród prac ze wszystkich
szkół partnerskich) będzie wykorzystywane przez 2 lata trwania projektu.
3. W konkursie mogą wziąć udział grupy uczniów (maksymalnie 4 osoby) lub
indywidualni uczniowie z każdej klasy 4-6.
4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie.
5. Praca powinna być podpisana (imię i nazwisko ucznia, klasa).
6. Prace należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 10 października 2017r.
do pani Grażyny Hodun lub pani Izabeli Monieta.
7. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je
w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
8. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac:
 spełnienie wymogów określonych regulaminem,
 tematyka logo związana z projektem,
 kreatywność, oryginalność,
 estetyka,
 walory użytkowe projektu.
9. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się
z: koordynatorów projektu, przedstawicieli SU i nauczyciela plastyki.

10. Spośród złożonych prac wyłonione zostaną 3 najlepsze loga, które będą
zaprezentowane podczas kolejnego spotkania w listopadzie 2017r. w Rumunii.
11. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowym.
12. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie wyróżnieni zostaną dyplomami.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 listopada 2017r., nagrody zostaną wręczone
na najbliższym apelu.
14. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub
dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję
Konkursową.
15. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy:
Grażyna Hodun
Izabela Monieta

