
 
 

 

 

 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu na opracowanie projektu naklejki #kochamTOiZ dla Projektu 
finansowanego z Programu Erasmus+ z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest 
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie. 

 
II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego projektu naklejki #kochamtoiz dla 
Projektu o nazwie „VEPO 4 - VOCATION-EXPERIENCE-PASSION-OPPORTUNITY” 
realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
2. Naklejka wykorzystywana będzie przez ZS nr 8 oraz partnerów w projekcie do celów 

identyfikacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. 
3. Konkurs trwa od 10.12.2021 r. do 22.12.2021 r. do godziny 15.00. 

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły z klas I i II oraz III na 
podbudowie szkoły podstawowej, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu 
indywidualnie. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na 

rzecz ZS nr 8 i partnerów w Projekcie.  
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.  
 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 
1. Na konkurs można zgłaszać do 3 projektów. 
2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych – zapis w formacie grafiki 

wektorowej. Kolorystyka spójna z logo VEPO i tagline#kochamTOiZ 
3. Projekt musi oddawać ideę Projektu VEPO oraz misję szkoły, jaką jest:  

1) promocja programu PO WER i Erasmus, 
2) promocja szkoły. 

 
4. Projekt winien charakteryzować się następującymi cechami; 

 posiadać format koła o 10 cm średnicy, 
 posiadać napis #kochamTOiZ, 
 posiadać logo VEPO (załącznik),  
 być czytelny i łatwy do zapamiętania,  
 wzbudzać pozytywne emocje, 
 zawierać dodatkowe elementy graficzne, tworząc spójny projekt z logo VEPO i tagline 

#kochamTOiZ 
 

5. Projekt nie powinien być skomplikowany pod względem graficznym i kolorystycznym. 
Niedopuszczalne jest użycie przejść tonalnych. 
 
 



 
 

 

 

 
 

6. Prace należy przesyłać do 22.12.2021 r. do godziny 15.00 na adres: 
jrygielskabarwacz@zs8.szczecin.pl w wiadomości opatrzonej hasłem („Konkurs 
#kochamTOiZ”), w której uczestnik podaje: 

 imię i nazwisko, 
 klasę, 
 nazwa programu, w którym logo zostało wykonane.  
 

V.  Inne postanowienia: 
1. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,  

nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.  
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 naklejki z warunkami wymienionymi w p. IV powyżej, 
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,  
3) czytelność i funkcjonalność projektu naklejki,  
4) estetyka wykonania logo. 
 

VII. Ocena prac konkursowych 
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzi 

Dyrektor szkoły, Koordynator Projektu VEPO, nauczyciele zawodu na kierunku technik 
reklamy i technik organizacji reklamy.   

2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 
3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 300 złotych. 
4. Planowana data ogłoszenia wyników 10. 01.2021 r.  
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.  
6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody na stronie internetowej szkoły oraz jej mediach 

społecznościowych zostanie przedstawiona galeria, prezentująca najciekawsze prace. 
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