REGULAMIN
KONKURSU NA LOGO
SZKOLNEJ GRUPY ARTYSTYCZNEJ
„CEnzura”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Szkolna Grupa Artystyczna
„CEnzura” działająca przy Centrum Edukacji w Zabrzu.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) „CEnzury”.
2. Promocja szkolnego teatru.
3. Rozwijanie plastycznych i graficznych zdolności uczniów.
4. Logo wykorzystywane będzie przez „CEnzurę” do celów identyfikacyjnych,
informacyjnych, promocyjnych itp.
5. Konkurs trwa do 28 listopada 2014 roku.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali
się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie lub zespołowo (zespół do 2 osób).
3. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość projektów.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na
rzecz „CEnzury”.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji

o zwycięzcy konkursu

oraz

umieszczanie ich w materiałach

informacyjnych oraz na stronach internetowych.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania: ogłoszenia, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
3. Prace należy wykonać w dowolnym programie graficznym, ale plik należy zapisać
w formacie JPG.
4. W swej treści projekt powinien nawiązywać do działalności grupy.

5. Projekt powinien zawierać nazwę CEnzura.
6. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z naszą Grupą Artystyczną,
• wzbudzać pozytywne emocje,
• nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
7. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą twórcy projektu.
V. Miejsce, termin i forma składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 28 listopada 2014 do pani Joanny Kowalskiej.
2. Prace należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (osobiście - Pk 2) lub mailowo
(na adres joanna.kowalska@o2.pl).
3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z działalnością CEnzury,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
- Pani Joanna Kowalska,
- Pani Agnieszka Bobrowska,
- 2 przedstawicieli „CEnzury”.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę
konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziane jest są nagrody rzeczowe.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na fanpage’u
grupy.

