
REGULAMIN KONKURSU 

NA LOGO PATOSFERY 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny ZSP nr 4 w Łowiczu,  
 

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
 

1. Celem tego konkursu jest opracowanie i wykreowanie oryginalnego LOGO  IMPREZY, które 
stanie się oficjalnym identyfikatorem Patosfery i będzie przeznaczone do celów 
identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych i reklamowych. 
W szczególności będzie ono umieszczane na 

 na materiałach informacyjnych m.in. plakaty, ulotki, foldery 
 serwisach internetowych, ogłoszeniach prasowych 
 gadżetach okolicznościowych 

2. LOGO PATOSFERY powinno  jednoznacznie kojarzyć się z tym wydarzeniem i oddawać jego 
charakter. 

3. Konkurs trwa od 08.02 do 28.02.2019 roku. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich uczniów ZSP nr 4 w Łowiczu. 
2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie 

lub zespołowo. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie i zaakceptowanie regulaminu. 
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

ZSP nr 4 w Łowiczu. 
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

 

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 

1. Prace należy wykonać korzystając z różnych technik w tym komputerowych. 
2. Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, 

pisma, ulotki itp. 
3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami: 

 być czytelne i łatwe do zapamiętania, 
 wzbudzać pozytywne emocje, 
 łatwo kojarzyć się z Patosferą 

4. Prace należy składać podając: imię, nazwisko oraz klasę. 
5. W załącznikach należy przesłać pliki źródłowe. 
 
 
 



 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 
1. Prace należy składać do dnia 08.02  do 28.02.2019 roku. 
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie. 
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
4. Prace przesyłamy na adres patosfera@zsp4.lowicz.pl 

 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
 
Projekty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

 spełnienie warunków opisanych w Regulaminie; 
 walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność; 
 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, innowacyjny charakter projektu; 
 funkcjonalność i czytelność projektu; 
 estetyka wykonania projektu. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursu, która składa się z 5 osób. 
2. Przewodniczącym Komisji jest pan Balcerzak Dariusz. 
3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w postaci całodniowej kropki, która zwalnia 

z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek. Przewidziana jest również 
nagroda rzeczowa. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.02.2019 roku. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły 

http://www.zsp4.lowicz.pl/ jak i również na Facebooku ZSP nr 4 w Łowiczu                            
https://www.facebook.com/ekonomik.Iowicz/?ref=bookmarks  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 
o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji 
w mediach i Internecie. 
 

 
 

 

 

 

 


