
Regulamin konkursu na logo 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja  

i nauczyciele PSP nr 27 w Radomiu. 

II. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu 

(logo) dla PSP nr 27 w Radomiu. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów 

identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, 

itp. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas 

I – VIII. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do 

konkursu indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. 

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w postaci elektronicznej w pliku 

formatu jpg lub png. 

4. Konieczne jest, aby rozmiar pracy wynosił 400 x 204 piksele. 

5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 

autorskich na rzecz PSP nr 27 w Radomiu. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do 

różnorodnego wykorzystania: strona internetowa, pisma, ulotki, 

reklama. 

2. Prace należy wykonać na komputerze, korzystając z wybranych 

programów graficznych 

3. W swojej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.  

4. Logo powinno charakteryzować się następującymi właściwościami: 

- być czytelne, 

- wzbudzać pozytywne emocje, 

- być nieskomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

5. Prace należy składać mailowo w postaci pliku jpg lub png, na adres: 

aneta.towarek@psp27.radom.pl, podając swoje imię, nazwisko i klasę. 

V.  Czas trwania konkursu od 01.10.2021 do 31.10.2021 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

mailto:aneta.towarek@psp27.radom.pl


1. Zgodność projektu z danymi szkoły; 

2. Oryginalność znaku; 

3. Czytelność i funkcjonalność projektu; 

4. Estetyka wykonania; 

VII. Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową, w składzie: 

1. Dyrekcja szkoły; 

2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej; 

3. Przedstawiciel Rady Rodziców; 

4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja wyłania zwycięzcę; 

2. Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody; 

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły; 

4. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca 

wszystkie projekty; 

5. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu konkursu, nie 

będą podlegały ocenie komisji konkursowej. 

 

 

 

 


