
                                                                                                               

Konkurs Plastyczny                                        

na LOGO Szkolnego Centrum Mediacji  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

 

REGULAMIN 

I. Organizator:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. 

Franciszkańska 2 63-200 Jarocin. 

II. Przedmiot konkursu: projekt  graficzny logo Szkolnego Centrum Mediacji. 

III. Cele konkursu: 

- wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Centrum Mediacji; 

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych; 

- pogłębienie  wiedzy  na  temat  mediacji,  jako  formy rozwiązywania  sytuacji konfliktowych w 

szkole;  

 - rozwijanie wyobraźni i inwencji artystycznej; 

-  zachęcenie młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu; 

IV. Uczestnicy:  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w  Jarocinie. 

V. Wymagania: 

1.Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę (forma-płaska). 

2.Praca musi być wykonana indywidualnie. 

3. Pracę można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych,  np. grafika, malarstwo, 

rysunek, collage (rysunek na kartce A3/A4, grafika w postaci pliku graficznego na płycie CD). 

Projekt zostanie przetworzony graficznie na potrzeby organizatora konkursu. 

4.Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace opatrzone metryczką zawierającą:  

imię, nazwisko autora, klasę, nazwę oraz oświadczenia – załącznik nr 1. 

5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

6.Uczestnik  konkursu  zgłaszając pracę  w  Konkursie  wyraża  zgodę  na  rejestrację  

fotograficzną i wideo przez Organizatora, ich publikację, wprowadzenie do  Internetu, 

umieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.zsp2jarocin.pl 

7.Uczestnik  konkursu jednocześnie przekazuje autorskie prawa majątkowe na rzecz  

http://www.zsp2jarocin.pl/


Organizatora dotyczące prawa do publikowania i reprodukowania prac konkursowych  

bez wypłacania honorariów autorskich oraz wykorzystania pracy, jako logo Szkolnego Centrum  

Mediacji przy  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 VI. Zasady oceniania: 

1. Ocena punktowa wg następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem, 

- oryginalność,   

- łatwość rozpoznania i zapamiętywania. 

- czytelność i funkcjonalność projektu, 

2. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

VII. Termin konkursu: 

- prace należy składać do p. Agaty Kucharskiej  lub p. Anny Muszyńskiej – do 30 października 2018r; 

- rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureata - 5 listopada 2018 r. 

VIII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

1.Nagroda i wyróżnienia przewidziane w konkursie: 

-  zwycięzca otrzyma nagrodę główną a  jego praca stanie się oficjalnym logo Szkolnego Centrum 

Mediacji przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie. 

-  wyróżnienie przez Jury 2 prac, które również będą nagrodzone. 

2.Lista laureata i osób wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz 

gazetce szkolnej WECOME 2 SCHOOL. 

3.Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas najbliższego apelu 

szkolnego.  

IX. Przystąpienie  uczestnika  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  treści  

niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu pracy w celu realizacji konkursu. 

Organizatorzy konkursu: 

Agata Kucharska 

Anna Muszyńska 

 


