
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE 

Informacje ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na 

projekt graficznego logo SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM.MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE. 

2. Organizatorem Konkursu jest Szkolny Klub Europejski. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 października 2019 r. i trwa do 29 

października 2019 r. włącznie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 

października. Wręczenie nagród-31 października. 

4. Oceny prac dokona jury w składzie: opiekunowie Klubu Europejskiego oraz  

5 wybranych członków Klubu Europejskiego, niebiorących udziału w 

konkursie. 

Cel i przedmiot konkursu: 

1. Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo KLUBU 

EUROPEJSKIEGO, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną klubu.  

2. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich oraz 

promocyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie na gazetce klubu, 

koszulkach, stronie internetowej szkoły, na dyplomach, plakatach, ulotkach. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: IV-VIII. 

2. Uczestnik musi być wyłącznym autorem pracy konkursowej.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie logo na nośniku 

elektronicznym bądź na kartce z bloku w formacie A4 do opiekunów Klubu 

Europejskiego do dnia 29 października 2019 r. 

 Forma pracy konkursowej  

1. Najlepiej, aby projekt logo został wykonany techniką komputerową –                           

o wysokiej jakości dostarczony na nośniku elektroniczny. Dopuszczalny jest scan 



w wysokiej jakości i rozdzielczości lub rysunek z logo na kartce z bloku w 

formacie A4. 

 2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, może, ale nie musi, 

zawierać napis Klub Europejski w Szkole Podstawowej w Sochocinie. 

 

Nagrody: 

I miejsce - darmowy wyjazd do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 

Ciechanowie na warsztaty plastyczno-taneczne: „Podróż dookoła świata” (5 

listopada). Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną. 

II i III miejsce - nagrody rzeczowe. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

- pomysłowość, kreatywność 

- zgodność projektu z danymi naszego klubu, 

- oryginalność znaku graficznego 

- estetyka pracy 

 

Opiekunowie Klubu Europejskiego 


