Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, tel. 507-130-918
e-mail: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

KONKURS NA LOGO SZKOŁY
W związku ze zbliżającym się Rokiem 2021 – Rokiem Lema – zapraszamy wszystkich Uczniów,
Rodziców, Nauczycieli oraz mieszkańców powiatu legionowskiego do wzięcia udziału
w konkursie na opracowanie symbolu graficznego szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
REGULAMIN KONKURSU
I.

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Liceum i Koło
Dziennikarskie działające w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema.
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Legionowskiego, p. Sylwestra
Sokolnickiego.

II.

Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym.
2. Logo

wykorzystywane

będzie

przez

Liceum

Ogólnokształcące

do

celów

identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
III.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs trwa od 14.12.2020 r. do 26.02.2021 r.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, ich Rodziny, Nauczyciele naszej
szkoły oraz mieszkańcy powiatu legionowskiego, którzy zapoznali się z regulaminem
konkursu.
3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
6. Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia w formie pisemnej zgody na
nieodpłatne wykorzystywanie logo lub wykorzystanie jego części, lub też jego
modyfikację przez Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie
Pierwszym (oświadczenie - załącznik nr 1).

IV.

Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Na konkurs można zgłosić dowolną ilość projektów.
2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy
ścienne, naszywki.
3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w jednym lub wielu kolorach. Może być
wykonany techniką komputerową i złożony na nośniku (płyta CD, DVD) do sekretariatu
szkoły (Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym,
ul.

Jana

Kazimierza

291)

lub

wysłany

pocztą

elektroniczną

na

adres

lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl, a także może być przygotowany odręcznie,
z możliwością do zamiany na wersję elektroniczną (scan).
4. Projekty konkursowe muszą być wykonane na formacie A4 dowolną techniką, jednak
z uwagi na ich przeznaczenie, autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy
w reprodukcji i umożliwiał elektroniczny zapis w różnych formatach (znak, który można
byłoby wykorzystać na bluzach, T-shirtach czy czapeczkach).
5. Prace wykonywane przy użyciu programów komputerowych (wektorowo) powinny
zawierać znak logo mieszczący się w polu o wymiarach 15 cm x 15 cm wraz z wersją
zmieszoną usytuowaną w polu 2 cm x 2 cm. Nie dotyczy to prac wykonanych odręcznie.
6. Prace powinny być wykonane dwóch wersjach: kolorowej i czarnobiałej
7. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
8. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada
inna osoba.
9. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
a. być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b. być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły,
c. wzbudzać pozytywne emocje,
d. składać się z elementów: tylko symbolu graficznego, tylko logotypu (stylizacji
literowej), lub połączenia obu tych elementów.
e. Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie i nie
powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

V.

Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 26 lutego 2021 r. do sekretariatu Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym lub wysłać
pocztą elektroniczna na adres lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Organizator nie zwraca prac.

VI.

Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3. czytelność i funkcjonalność projektu,
4. estetyka wykonania projektu
5. dobra czytelność w różnych rozmiarach.

VII.

Ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora
Szkoły w składzie:
•

Dyrektor Szkoły, p. Magdalena Grodzka - Bulge,

•

Przedstawiciel Rady Rodziców p. Aneta Wójcik,

•

Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Nikola Kunysz,

•

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Renata Wróbel,

•

Nauczyciel informatyki – p. Piotr Kutra,

•

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – p. Aneta Bala,

•

Przedstawiciel Koła Dziennikarskiego – Karolina Zając.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa
w pkt. VI i wybiera laureata Konkursu.
3. Komisja konkursowa zastrzega, iż zwycięska praca nie musi zostać wykorzystana jako
wersja ostateczna logo szkoły.
4. Laureat konkursu zostaje powiadomiony drogą mailową nie później niż do 10 marca
2021 roku.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
VIII.

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

2. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą w postaci bonu
pieniężnego w kwocie 300 zł na zakupy na platformie Allegro oraz kompletem
gadżetów od Powiatu Legionowskiego.
3. Planowana data oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagrody odbędzie się dnia
26 marca 2021 r. w przeddzień Dnia Patrona Liceum – Stanisława Lema.
Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizatorzy

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Ja …………………………………………………………………, zamieszkały/a w ……………..…………………………….……………….
(imię i nazwisko)

( dres zamieszkania)

......................................................................................................................................................
.............................

oświadczam, że przekazuję na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema
w Stanisławowie Pierwszym, nieodpłatnie prawa autorskie do projektu logo zgłoszonego
w konkursie na logo szkoły, organizowanym w dniach 30.11. 2020 – 28.02.2021 r.
Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym
samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi. Zezwalam także na
wykorzystanie części mojego projektu lub jego modyfikację.

…………………….…
(data)

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………
(klasa, szkoła)*

* W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie/
czytelnym podpisem, podając również klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń.

adres e-mail do kontaktu ………………………………………………………………………….…………………………………………

