
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie 

ogłasza 

konkurs na logo z okazji 25-lecia naszej szkoły 

  

Regulamin konkursu 

       I.            ORGANIZATOR  KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu na logo z okazji 25-lecia szkoły jest II Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana Pawła II w Działdowie. 

     II.            CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) z okazji 25-lecia 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez II Liceum Ogólnokształcące  do celów identyfikacyjnych, 

korespondencyjnych i promocyjnych. 

  III.            WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni (uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły), 

którzy zapoznali się z regulaminem konkursu. 

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

lub zespołowo. 

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich do 

utworzonego logo na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie. 

5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

  IV.            FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 

1. Na konkurs można zgłaszać dowolną ilość projektów. 

2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

reklama, Internet, plakat, ulotki, materiały piśmienne, banery, formy ścienne. 

3. Każdy projekt powinien być wykonany techniką komputerową. Wymagany format techniczny 

pracy: min. 1000 px x 500 px w rozdzielczości 300 dpi. Dopuszcza się odręczne 

przygotowanie pracy, które możliwe będzie do zamiany na wersję elektroniczną (skan). 

4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice. 

5. W  swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

6. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna 

osoba, aniżeli autor logo. 

    V.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy wysyłać do 18 stycznia 2021 r. pocztą elektroniczną na 

adres sekretariat@2lodzialdowo.pl z dopiskiem konkurs na logo. 

2. Praca konkursowa musi być podpisana i zawierać podstawowe informacje dotyczące autora 

logo: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

 

mailto:sekretariat@2lodzialdowo.pl


  VI.            KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność projektu z danymi naszej szkoły 

 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania 

 czytelność i funkcjonalność projektu, 

 estetyka wykonania projektu. 

  

VII.            OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora II LO. 

2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru logo zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa 

w pkt. VI i wybiera laureata konkursu. 

3. Decyzja komisji jest ostateczna. 

VIII.            ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 

2. Zwycięzca  konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą rzeczową. 

3. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły oraz na szkolnym 

facebooku. 

 


