
 

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU 

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW 
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGO 
Pierwszego Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki w Zamościu 

 

I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, 
zwane dalej Organizatorem. 
 
II. Cel i przedmiot konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Pierwszego 
Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki w Zamościu. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów związanych z organizacją 
i promocją Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki w Zamościu. 

3. Konkurs trwa do 6 lutego 2023r. 
  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie  
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marii Konopnickiej w Zamościu. 
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko 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 II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu. 
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 
7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę 

na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie 
na potrzeby konkursu. 

8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy. 
 
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 
wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace należy wykonać wykorzystując techniki plastyczne płaskie lub techniki 
komputerowe. 

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:  

 Znak należy przedstawić na formacie A-4. 

 Logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania. 

 Logo powinno zawierać postać, sylwetkę lub portret Marii Konopnickiej oraz 
elementy muzyczne. 

 Projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

 Logo powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym. 

 Logo powinno wzbudzać pozytywne emocje. 
 
 
 
 
 



 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych  

1. Prace należy składać do dnia: 6.02.2023r. do sekretariatu II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu lub drogą mailową: 

anatol.malyszek@2lozamosc.pl. Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię 

i nazwisko ucznia, klasa. 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 
 konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 
VI. Kryteria oceny prac konkursowych 
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł. 
2. Zgodność projektu z podanymi w punkcie V. kryteriami. 
3. Estetyka wykonania projektu. 
4. Funkcjonalność projektu. 

 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę 
konkursu. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda. 
3. Planowana data ogłoszenia wyników: luty 2023 r. 
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania 

zwycięskiego projektu oraz do przekształcenia go w grafikę wektorową. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

 
 

Życzymy ciekawych pomysłów! 
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