
REGULAMIN KONKURSU 

Stulecie ZSP NR 3- graficznie 

Konkurs na znak graficzny (LOGO) 

I.    Organizator konkursu: 

 

Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. 

 

II.  Cel i przedmiot konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego ( logo) 

przywołującego setną rocznicę powstania Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 3 imienia Armii Krajowej w Zamościu. 

 

Logo wykorzystywane będzie przez ZSP 3 w Zamościu do celów: 

- identyfikacyjnych, 

- reklamowych, 

- korespondencyjnych, 

- promocyjnych itp. 

 

Konkurs trwa od 07  października do 29 listopada  2019  roku . 

 

II Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.W konkursie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

3 w Zamościu. 

2. Logotyp powinien być autorskim projektem opracowanym indywidualnie 

przez uczestnika konkursu. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

regulaminie. 



4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się 

praw autorskich na rzecz ZSP 3 w Zamościu. 

5.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu. 

 

IV   Forma prezentacji pracy konkursowej 

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

wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki. 

2.Projekt logotypu musi być związany z obchodami 100-lecia naszej szkoły. 

Dopuszcza się wkomponowanie elementów obecnie wykorzystywanych 

znaków graficznych (żarówka, symbol AK, nazwa szkoły)  Prace należy 

wykonać  korzystając z technik komputerowych. 

3. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

Projekt logotypu musi mieścić się na formacie A4 z zachowaniem 10mm 

marginesów z każdej strony i musi mieć wymiar co najmniej 180mm jednego 

boku, rozdzielczość 300dpi. 

. Projekt logotypu można wykonać jako grafikę rastrową lub wektorową. 

Dopuszczalne formaty plików to cdr, eps, odg, jpeg, tiff, png. 

4.Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 

być czytelne i łatwe do zapamiętania 

wzbudzać pozytywne emocje, 

w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 

logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i 

kolorystycznym. 

5. Prace należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej „Konkurs na 100-

lecie ZSP3 w Zamościu” w której uczestnik 

 umieszcza projekt logotypu na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, 

pendrive),  

 podaje swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę, adres e-mail oraz nr 

telefonu, 

 załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy 



 załącza oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. 

 

V  Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1.Prace należy składać  do 29 listopada 2019 do 15:30 do sekretariatu   

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, ul Zamoyskiego 62,  z dopiskiem 

Konkurs „Stulecie ZSP Nr 3 – graficznie’’. 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w 

regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4.Organizator nie zwraca prac. 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

1.Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

- oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

- czytelność i funkcjonalność projektu, 

- estetyka wykonania projektu. 

 

VII. Ocena prac konkursowych 

1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną w 

ZSP Nr 3 w Zamościu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są ciekawe nagrody rzeczowe. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników – 13 grudnia 2019 r. 

4. Do zwycięzców zostanie wysłana wiadomość elektroniczna dotycząca 

rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 


