
Szkolny Konkurs na logo z okazji 50-lecia Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 

 

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych 
w Warszawie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie na 
logo wyżej wymienionej  uroczystości.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Cel i przedmiot konkursu: 

 wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) obchodów 50-lecia Szkoły, 
 logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, 

korespondencyjnych, promocyjnych itp. 
 
2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 
 w konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły oraz absolwenci, 
 prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym 

regulaminie, 
 uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski, 
 uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 

Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie oraz wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby komisji konkursowej. 
 
3. Forma prezentacji pracy konkursowej: 

 
 projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania do 

celów, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 
  prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych, 
  prace muszą spełniać następujące warunki: 

 na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm, 

 w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 
  logo winno charakteryzować się następującymi cechami: 

 być czytelne i łatwe do zapamiętania,  

 powinno wzbudzać pozytywne emocje, 

 składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu 
(graficznie przedstawionej nazwy szkoły). 
 
 
 



4. Miejsce i termin składania prac: 
 prace konkursowe należy składać w kopercie z napisem „Konkurs na logo 50-lecia 

Szkoły” w sekretariacie Szkoły do dnia 11.12.2020 r., 
 w przypadku zastosowania techniki komputerowej projekt należy zapisać na płycie CD lub 

w odpowiednim formacie przesłać na adres : konkursnalogo@zseil.edu.pl do dnia 
11.12.2020 r., 

  każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora, klasę (a w przypadku 
absolwentów rok ukończenia Szkoły), 

  prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły, 
uwzględniająca: 

 zgodność projektu z danymi naszej szkoły, 

 oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,  

 czytelność i funkcjonalność projektu,  

 estetyka wykonania projektu, 
 prace konkursowe niespełniające wymagań oraz prace dostarczone po terminie, o którym 

mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
 
5. Postanowienia końcowe: 

 
 w wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu, 
 dla zwycięzców przewidziane są  nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom 

uczestnictwa w konkursie, 
 prace przechodzą na własność organizatora, 
 wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły, 
 po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, 

prezentująca wszystkie prace, 
 planowana data ogłoszenia wyników -  18.12.2020 r. 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie! 

 


