KONKURS
NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO
CENTRUM MEDIACJI SZKOLNYCH
§ 1. Organizator
Organizatorem konkursu na projekt logo Centrum Mediacji Szkolnych jest Centrum Mediacji
Szkolnych przy ZSO4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1.
Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum i Liceum uczęszczających do ZSO4
w Gliwicach, za wyjątkiem członków Centrum Mediacji Szkolnych.
2.
Każdy uczestnik Konkursu może złożyd maksymalnie jeden projekt indywidualnie
lub w parach.
3.
Konkurs ma charakter jednoetapowy, szkolny.
§ 3. Przedmiot i cel konkursu
1.
Celem konkursu jest uzyskanie znaku graficznego (logo) Centrum Mediacji Szkolnych
oraz rozpowszechnienie idei mediacji wśród uczniów.
2.
Logo powinno spełniad następujące założenia:
a) powinno byd zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami,
b) powinno wskazywad na profil instytucji,
c) znak graficzny (sygnet, logo) powinien występowad w połączeniu z nazwą instytucji –
Centrum Mediacji Szkolnych przy ZSO4 Gliwice.
3.
Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych,
identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych, związanych z działalnością Centrum Mediacji Szkolnych.
§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1.
Projekt logo musi byd zaprezentowany (naklejony) w formie papierowej
w formacie A4. Do projektu należy załączyd wersję elektroniczną (z możliwością pomniejszania
i powiększania formatu).
2.
Projekt logo musi byd dziełem samodzielnym i oryginalnym.

3.
Do Konkursu mogą byd zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych
konkursach.
4.
Projekt w formie drukowanej oraz jego wersja elektroniczna muszą byd oznaczone tym
samym imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
§ 5. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
1.
Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyd w terminie do dnia
14.03.2017 r. do sali numer 53.
2.
Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa
w konkursie w treści załącznika.
3.
Projekty konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom.
§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
1.
Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa
składającą się z członków Centrum Mediacji Szkolnych.
2.
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych
w § 3, czytelnośd komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości
technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.
3.
Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs
do dnia 21 marca 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSO4.
§ 7. Nagroda
Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda: podwójne
zaproszenie do kina. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich praw autorskich
do opracowanego projektu.
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