
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO
JUBILEUSZU 100 – lecia POWSTANIA I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ

W TARNOWSKICH GÓRACH.

 1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

 2. Termin.
Konkurs trwa od 06.02.2023 do 20.03.2023
Ogłoszenie wyników konkursu: do 31.03.2023

 3. Cel i przedmiot konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) I LO im. S. Sempołowskiej w 
Tarnowskich Górach z okazji jubileuszu 100 – lecia powstania szkoły.

Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów promocyjnych związanych z jubileuszem.

 4. Warunki uczestnictwa w konkursie.

W konkursie mogą brać udział uczniowie I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko indywidualnie.

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz I LO im. S. 
Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

 5. Forma prezentacji pracy konkursowej.

Projekt logo może mieć formę:
 a) tylko sygnetu - elementu graficznego będącego symbolem;
 b) tylko logotypu - stylizacji literowej;
 c) połączenia sygnety z logotypem - elementu graficznego oraz stylizacji literowej;

Projekt logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: plakaty, reklama, Internet, pisma, 
ulotki.

Projekt należy wykonać korzystając z technik komputerowych spełniających następujące warunki:
 a) grafika wektorowa (umożliwiająca zmianę skali bez utraty jakości);
 b) rekomendowany program : Inkscape (lub inny program grafiki wektorowej);
 c) rekomendowany format pliku: SVG (dopuszczalne są też inne rozszerzenia);
 d) W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
 a) być czytelne i zapadające w pamięć;
 b) być łatwo identyfikowane z naszą szkołą;
 c) wzbudzać pozytywne emocje;
 d) powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym;



 6. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Projekty należy przesłać na adres: jubileusz@sempa.pl

do dnia 20.03.2023 (do godziny 23:59).

Projekty niespełniające wymagań o których mowa w regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie 
nie będą oceniane.

Projekty z chwilą przekazania staja się własnością I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

 7. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 a) zgodność projektu z danymi naszej szkoły;
 b) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł;
 c) czytelność i funkcjonalność projektu;
 d) estetyka wykonania projektu;

 8. Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Planowana data ogłoszenia wyników: 31.03.2023.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 9. Nagrody.

Laureaci konkursu otrzymają oceny celujące z informatyki (za projekt), a zwycięzca dodatkowo bon 
zakupowy ufundowany przez Radę Rodziców przy I LO im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu 
oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.


