REGULAMIN KONKURSU
„LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. J.Twardowskiego w Bochni
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, graficznego symbolu (logo) dla
SOSW w Bochni, który będzie znakiem rozpoznawalnym i bezpośrednio
kojarzonym ze specyfiką i placówki.
2. Logo wykorzystywane będzie przez SOSW do celów identyfikacyjnych,
korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwa od 02.05.2018 r. do 18.05.2018 r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice lub
rodzeństwo uczniów SOSW w Bochni.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu
indywidualnie lub zespołowo (zespół tworzą uczniowie jednego oddziału
klasowego, wychowankowie oddziału przedszkolnego lub grupy
wychowawczej).
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
4. Uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić autorski projekt tzn. nie
może on być przedrukiem, kopią bądź powieleniem loga istniejącego,
będącego własnością innej placówki bądź funkcjonującego już w przestrzeni
publicznej.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz SOSW w Bochni.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Każdy uczestnik może zgłaszać do konkursu dowolną ilość projektów.
2. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania: Internet, plakat, broszury, baner reklamowy.
3. Prace można wykonać ręcznie dowolną techniką plastyczną lub korzystając
z graficznych programów komputerowych.
4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 format pracy nie większy niż A4
 w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych
5. Kolorystyka projektu dowolna.
6. Projekt logo powinien charakteryzować się następującymi cechami:
 nawiązywać do specyfiki SOSW w Bochni (funkcja informacyjna),
 działać jako symbol,
 być czytelny i łatwy do zapamiętania,

 być łatwo identyfikowany z naszym Ośrodkiem,
 wzbudzać pozytywne emocje.
7. Projekt logo powinien składać się z:
 nazwy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana
Twardowskiego
w
Bochni
lub
jej
skrótu:
SOSW
im. ks. J. Twardowskiego w Bochni,
 znaku/ów graficznych kojarzących się z Ośrodkiem, np. patronem
Ośrodka, miastem Bochnia, Powiatem Bocheńskim, jego
specyfiką/indywidualnością/wyjątkowością,
 lub dowolnej kombinacji powyższych (tzn. sama nazwa, sam symbol
graficzny bądź nazwa i symbol).
8. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym
i kolorystycznym.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace w wersji papierowej należy składać w sekretariacie SOSW w Bochni przy
ul. Stasiaka 1A w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo SOSW”)
z podaniem imienia i nazwiska autora lub nazwy oddziału.
Projekt logo wykonany techniką komputerową należy przesłać na pocztę
nauczycielską: bochnia.sosw@gmail.com lub złożyć nagrany na płycie CD
w sekretariacie SOSW, z podaniem nazwy programu, w którym został
wykonany.
2. Prace należy składać do dnia 18 maja 2018r. do godziny 14.00.
3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa
w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. zgodność projektu ze specyfiką działalności SOSW w Bochni,
2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3. czytelność i funkcjonalność projektu,
4. estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie:
 Dyrektor Ośrodka,
 Wicedyrektor Ośrodka,
 Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych,
 Przedstawiciel Rady Rodziców,
 Przedstawiciel organu prowadzącego Ośrodek,
 Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 Nauczyciel plastyki.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania
zwycięzcę konkursu.
2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni
dyplomem, a zwycięzca otrzyma tablet.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości otwarcia groty solnej
w SOSW w Bochni, tj. w ostatnich dniach maja 2018r.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz nie wybrania
pracy zwycięskiej.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody, zorganizowana zostanie
wystawa prezentująca wszystkie prace.
IX. Uwago końcowe
1. Zespół ds. promocji działający w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w zwycięskim projekcie logo podczas jego
graficznego przetwarzania.
Organizatorzy
Bochnia, dn. 02.05.2018r.

