
REGULAMIN KONKURSU  

NA SYMBOL GRAFICZNY (LOGO) „PREZENTACJI” 

FESTIWALU TALENTÓW MŁODZIEŻY  

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SUWAŁKACH. 

 

 

I. Cel i przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie adekwatnego co do istoty i estetyki graficznego 

symbolu (logo) Festiwalu Talentów Młodzieży III LO w Suwałkach -„Prezentacje” 

2. Logo wykorzystywane będzie przez organizatorów festiwalu do celów 

identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

3. Wyboru zwycięskiego  logo dokona Komisja Konkursowa 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie III LO. 

2. Projekty konkursowe muszą być autorskie  oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w regulaminie. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 

rzecz ZS nr 1 III LO im. A. Lityńskiego w Suwałkach. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

6. Jedna osoba ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 2 projekty. 

 

III. Czas trwania konkursu 

 

1. Konkurs trwa od 16.04.2015 r. 

2. Termin składania projektów upływa 11.05.2015r. o godz. 14.00 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową 01.06.2015 r.  

 

IV. Forma pracy konkursowej 

 

1. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.  

2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

- Minimalny rozmiar pracy to 210×297 mm i min rozdzielczość 300dpi 

- Projekt powinien zawierać element związany z festiwalem jak i ze szkołą  

-Praca powinna być zapisana w oryginalnym formacie oraz skompresowana do 

formatu PNG/JPG/JPEG 

 

V. Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać do dnia 11.05.2015r. do Sekretariatu III LO do godz.14.00 



2.  W kopercie opatrzonej znakiem autora (symbolem graficznym, który zapewni 

anonimowość) należy umieścić: 

 dodatkową zaklejoną kopertę z imieniem,  nazwiskiem i klasą  

 płytę z nagraną pracą w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu 

PNG/JPG/JPEG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany, 

opatrzoną znakiem autora 

3. Na kopercie  powinna być również data przekazania projektu potwierdzona przez 

Sekretariat szkoły 

 

VI. Komisja Konkursowa   

 

1. Zgłoszone prace pod względem formalnym i merytorycznym oceni Komisja Konkursowa  w 

składzie: 

Elżbieta Zienda-Żywiczyńska – pomysłodawca i organizator festiwalu, n. historii i wos 

Alicja Węsierska-Kwiecień – dyrektor szkoły, n. informatyki 

Małgorzata Tomczak – pedagog szkolny, n. wiedzy o kulturze 

Joanna Domuracka – n. informatyki 

 

VII. Kryteria oceny prac konkursowych 

 

1. Warunkiem dopuszczenia projektu do konkursu jest spełnianie przez autora wyżej 

wymienionych zasad formalnych 

2. Po weryfikacji formalnej Komisja Konkursowa  oceni projekty biorąc pod uwagę 

następujące kryteria: 

 wizję artystyczną, 

 adekwatność co do charakteru i istoty „Prezentacji” 

 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

 czytelność i funkcjonalność projektu, 

 estetykę wykonania projektu. 

 

VIII. Nagrody 

 

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz … chlubne miejsce w historii i tradycji 

szkoły! 

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. O przebiegu postępowania konkursowego społeczność szkolna będzie informowana przez 

Komisję Konkursową na www.zs1. suwalki.edu.pl oraz na www.facebook.com/3losuwalki 

http://www.zs1/


2. Nazwisko zwycięzcy zostanie podane do publicznej wiadomości 1.06.2015r., w „Dniu 

Trzeciego”. 

3. Komisja może zdecydować (za zgodą autorów) o zaprezentowaniu projektów biorących udział 

w konkursie na www.zs1. suwalki.edu.pl  i  www.facebook.com/3losuwalki. 

 

X. Informacje dodatkowe 

 

Komisja zastrzega sobie prawo do: 

 rezygnacji z wyboru logo, jeśli uzna, że żaden z projektów konkursowych nie spełnia 

celu i istoty konkursu  

 podjęcia decyzji o przekazaniu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu na drodze 

szerszych konsultacji szkolnych 

 

 

 

 

Regulamin opracowała Elżbieta Zienda - Żywiczyńska we współpracy z Justyną Gregorczyk, ucz. kl. 2a. 

http://www.zs1/

