Regulamin konkursu na logo 70-lecia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
I

Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest:
 rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania programami graficznymi, pobudzenie wyobraźni
i inwencji twórczej, rozwijanie kreatywności,
 kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 uzyskanie zaprojektowanych znaków graficznych: logo 70-lecia CKZiU w Środzie Wlkp., które
będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący obchody 70-lecia szkoły oraz jako znak
umieszczane na wszelkich materiałach publikowanych przez Organizatorów obchodów lecia,
 stworzenie galerii najlepszych prac konkursowych.

II

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie CKZiU w Środzie Wlkp.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac, przy czym każda praca powinna być
odpowiednio oznaczona. Prace są realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Uczeń zgłaszając prace do Konkursu oświadcza, że:
 jest ich jedynym autorem.
 praca konkursowa nie została wykonana na zamówienie, na podstawie jakiejkolwiek umowy.
4. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością CKZiU w Środzie Wlkp., które może
je w dowolny sposób wykorzystać.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
zwycięzcy konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych CKZiU oraz w
mediach i Internecie.
6. Wyróżnione prace zostaną wywieszone w gablocie szkolnej oraz umieszczone na szkolnej stronie
internetowej.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
8. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej: www.zszsroda.pl

III Formy prezentacji prac konkursowych:
1. Można skorzystać z dowolnego programu graficznego.
2. Prace konkursowe powinny spełniać wymagania:
 szerokość minimum 100 pikseli – maksimum 300 pikseli
 wysokość minimum 100 pikseli – maksimum 300 pikseli
 zawierać plik źródłowy w formacie rodzimym (np. .xcf w programie Gimp, .cdr w programie
CorelDraw lub inne w zależności od programu graficznego) oraz obraz wyeksportowany do
formatu np. JPG, GIF, PNG lub TIFF
 nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę. (np. JanKowalski4A.jpg)
IV Miejsce i termin składania prac konkursowych.
1. Projekty na opisanych płytach można składać do 25 kwietnia 2018 roku u nauczycieli
p. K. Gabryelewicz, p. A. Karbowiak; lub przesyłać na adres e-mail zsz_admin@o2.pl, gdzie w treści
pliku podajemy imię i nazwisko, klasę osoby biorącej udział w konkursie, a w załączniku pliki
graficzne.
2. Prace nie spełniające wymogów Regulaminu lub dostarczone (nadesłane) po terminie nie będą
podlegały ocenie Jury.
V

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie minimum 2 osobowym
wyłoniona przez Organizatorów konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wskaże zwycięską pracę.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2018 roku.

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.zszsroda.neostrada.pl i
w gablocie przedmiotowej nie później niż do dnia 20 maja 2018r.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagrody i wyróżnień zwycięzcy zostaną poinformowani odrębnie.
VI Postanowienia końcowe
1. Konsultacji w sprawie organizacji i przeprowadzania konkursu udzielają organizatorzy p. Kinga
Gabryelewicz, p. Arleta Karbowiak.
2. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
3. W szczególnych przypadkach przewodniczący Komisji Konkursowej może podjąć decyzje nie ujęte
w regulaminie.
VII Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo 70-lecia CKZiU w Środzie Wlkp. są nauczyciele CKZiU:
Kinga Gabryelewicz, Arleta Karbowiak.

