
 

 

KONKURS NA LOGO PROJEKTU 

Od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2018r. w naszej szkole będziemy realizować 

międzynarodowy projekt partnerski wspierający wymianę dobrych praktyk między szkołami. 

Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne programu Unii 

Europejskiej Erasmus+. 

Tytuł projektu: „Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy” (‘Young Enterprising 

Europeans’) 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów w zakresie szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych. 

Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej jest koordynatorem tego projektu. 

Nasze szkoły partnerskie to: 

- Osnovna skola Bartola Kasica z Chorwacji, 

- 1st Gymnasium of Cholargos z Grecji, 

- Osnovna sola Dolenjske Toplice ze Słowenii, 

- Scuola secondaria di Primo Grado ”G. Carducci” z Włoch. 

 

W związku z realizacją projektu ogłaszamy konkurs na logo projektu. 

 

Regulamin konkursu 

 

I.Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. 

2. Celem konkursu jest: 

• popularyzacja wiedzy o realizowanym w szkole projekcie wśród uczniów, 

• wyłonienie logo projektu do reprezentacji wizualnej projektu na stronach internetowych  

i materiałach promocyjnych, 

• rozbudzanie zainteresowań artystycznych, 

• prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Króla 

Bolesława Chrobrego w Łęcznej - uczestników projektu Erasmus+ w latach 2016-2018r. 

 

 

 



II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu: 29 września 2016r. - 18 października 2016r., ostateczny termin 

oddania prac: 18 października 2016 r. 

2. Przystąpienie do konkursu następuje przez dostarczenie 1 pracy konkursowej. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

• posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

• nie kopiuje prac stworzonych przez inne osoby. 

5. Forma prac: 

• prace plastyczne w formacie A4 z logo kwadratowym albo okrągłym lub wersja 

elektroniczna w formacie jpg., 

• logo powinno nawiązywać do celów projektu, 

• logo powinno zawierać napisy Erasmus+ oraz ‘Young Enterprising Europeans’ 

• prace plastyczne należy także zeskanować i złożyć w formie papierowej i elektronicznej, 

• prace wykonane elektronicznie należy także wydrukować,   

•wykonane prace w formie papierowej i elektronicznej należy oddać nauczycielowi plastyki 

pani Agnieszce Grudzień lub szkolnemu koordynatorowi projektu pani Małgorzacie Fryt, 

• na odwrocie koperty należy napisać imię i nazwisko autora, klasa, Erasmus+ 2016-2018, 

‘Young Enterprising Europeans’, Poland. 

6. Wybrane przez komisję prace będą eksponowane na wystawie na terenie szkoły, na 

szkolnej stronie internetowej, stronie projektu na platformie eTwinning. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach 

związanych z programem Erasmus+.  

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Rozstrzygnięcie nastąpi dnia 20.10.2016r. podczas międzynarodowego spotkania 

projektowego, w którym będą uczestniczyć nauczyciele szkół partnerskich. 

3. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

4. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę. 

IV. Postanowienia końcowe 

1.Wzięcie udziału w konkursie (dostarczenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika. 

2. Udział i zwycięstwo w konkursie liczyć się będą jako część składowa przy rozpatrywaniu 

kandydatów do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu. 

 

Organizatorzy 

 

 

 


