
 
 
 
 
 

Regulamin szkolnego konkursu grafiki komputerowej 
„Logo dla Niepodległej” 

Cele Konkursu: 
 inspirowanie uczniów do twórczych działań, 

 stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu 

wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.  

 kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 

 promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką 

informatyczną, 

 doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania 
różnorodnych technik graficznych. 

Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu, ul. Kosmonautów 111, 61-642 
Poznań. 
Koordynatorami konkursu są: Magdalena Nowak i Błażej Stankiewicz. 

Uczestnicy Konkursu 
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas IV – VIII Szkoły 
Podstawowej nr 65 w Poznaniu. Udział w konkursie jest dobrowolny i 
bezpłatny. 

Praca konkursowa 
 praca powinna spełniać kryteria logo lub logotypu zgodnie z 

definicją opublikowaną w Wikipedii: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Logo; 

 logo musi upamiętniać lub nawiązywać do 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości; 

 grafika nie może przekraczać rozmiaru 640x480 pikseli; 

 praca powinna być wykonana w technice komputerowej z 
wykorzystaniem dowolnego edytora grafiki; 

 gotowy plik należy nazwać według poniższego wzoru: 
konkurs_logo-klasa_numer z dziennika.png; 

 prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria 
praw autorskich; 

 ocenie podlegać będzie: technika, estetyka i pomysłowość; 

 prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora 
konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w 
ramach publikacji; 

 za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja 
Konkursowa powołana przez Organizatora; 

 prace należy przesłać na adres sp65.net@o2.pl lub dostarczyć na 
pendrive’ie do dnia 05.11.2018 r (włącznie) koordynatorom 
konkursu; 

 prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Wyniki Konkursu 
 Prace zostaną podzielone na dwie kategorie: klasy IV-VI i VII–VIII. 

 Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Od decyzji 
Komisji nie przysługuje odwołanie.  

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w 
listopadzie 2018 r. (o terminie laureaci zostaną powiadomieni). 
Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu – www.zsp5.poznan.pl 

Postanowienia końcowe 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, 

których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu 
błędnego wpisania adresu e-mail. 

 Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie szkoły: … 

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
Zespołu 

 Informacja o ogłoszeniu wyników Konkursu zostanie opublikowana 
w dzienniku elektronicznym Zespołu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Logo

