REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Projektu Erasmus +
„Learn 4life: active and responsible citizenship”
I.Warunki uczestnictwa w konkursie:





W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły
Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie lub zespołowo
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach
Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych
W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były
zgłaszane na inne konkursy

II. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 logo powinno zawierać flagi państw biorących udział w tym projekcie (Polska,
Grecja, Włochy, Rumunia, Turcja), okres trwania tego projektu 2018-2020,
tytuł tego projektu „Lear 4 Life: active and resposible citizenship”, Erasmus+,
 Przedstawienie kolorowego znaku logo, mieszczącego się w polu maks.
10cmx10cm/ min.5cmx5cm
 logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 powinno zawierać ciekawe pomysły graficzne i kolorystyczne
 logo powinno być łatwo identyfikowane z tematyką projektu (cele projektu
to: promowanie aktywnego obywatelstwa – środowisko lokalne, kraj, Europa.
 powinno wzbudzać pozytywne emocje,
III.Przekazywanie prac:
 praca powinna zawierać nazwisko autora i klasę – może to być zeskanowany rysunek/
malunek odręczny, sam pomysł (symboliczny szkic), a realizacją zajmie się inny uczeń
 (jeżeli praca jest wykonana techniką komputerową oddawane prace należy składać
opatrzone metryczką ,w której uczestnik podaje: imię i płytę z nagraną pracą wraz z
nazwą programu, w którym projekt został wykonany np. Powerpoint)
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych:



do p.Marzanny Stawowy i do p.Anny Kulas lub przesłanie pod wskazany adres email
erasmus.sul@o2.pl

Terminarz konkursu
 Ogłoszenie konkursu : 19.10.2018
 Ostateczny termin składania prac 23.11.2018
 Planowana data ogłoszenia wyników 27.11.2018.
V. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 zgodność prac z tematyką projektu
 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 czytelność i funkcjonalność
 estetyka wykonania
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
Dla zwycięzców 3 najlepszych projektów przewidziane są nagrody.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca
wszystki projekty.
Zwycięski projekt wezmie udział w konkursie wraz z projektami wykonanymi z pozostałych
szkół partnerskich w styczniu 2019r.

