
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROMOCYJNE 
60-lecia Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie 

 

 

I. Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Rada Rodziców oraz Dyrektor Szkoły. 

 

 

II. Cel i przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) 60-lecia Zespołu Szkół 

Energetycznych w Rzeszowie 

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów popularyzatorskich, reklamowych, 

korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie na gadżetach 

reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, ulotkach, plakatach, nośnikach elektronicznych i  

grafice internetowej. 

3. Konkurs trwa od 08.11.2022 r. do 30.11.2022 r. 

 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSEn. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub 

zespołowo. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw majątkowych na rzecz Zespołu 

Szkół Energetycznych w Rzeszowie. 

6. 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. Prace należy wykonać korzystając wyłącznie z technik komputerowych. 

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

• muszą zostać umieszczone na białym tle o formacie A4 (297mm x 210mm), 

• muszą zostać wykonane w technice grafiki wektorowej (.AI, .ESP, .PDF), 

• muszą zostać zapisane w formacie .JPG lub .PNG w celach poglądowych, 

• muszą zostać nazwane w następujący sposób: nazwisko_imię_klasa.jpg , 

• w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

 

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

• być oryginalne, czytelne i zapamiętywane, 

• być związane z Zespołem Szkół Energetycznych w Rzeszowie, 

• składać się : 

o elementu graficznego będącego symbolem (sygnetem), 

o logotypu (stylizacji literowej) 60 lecie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. 

 

5. Logo powinno realizować współczesne trendy i założenia projektowania graficznego. 

 

6. Prace należy składać podając: 

• imię i nazwisko, 



• klasę, 

• plik .jpg lub .png z projektem znaku graficznego. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać do dnia 30.11.2022 r. na adres e-mail: zbizag.456@edu.erzeszow.pl 

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 

 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły oraz wytycznymi projektowymi. 

2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

3. Czytelność i funkcjonalność projektu, 

4. Estetyka wykonania projektu. 

 

VII. Ocena prac konkursowych 

 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Dyrektor szkoły 

2. Przedstawiciel Rady Rodziców 

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

4. Przedstawicieli Rady Pedagogicznej  

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną zaprezentowane 

zakodowane prace. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie 

zostanie złożona żadna praca konkursowa lub jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie spełnią 

kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na przyznanie nagrody lub nie spełniają innych wymogów 

ujętych w niniejszym Regulaminie. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 

1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

2. Planowana data ogłoszenia wyników 02.12.2022 r. 

3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz stronie Fb. 


