
Regulamin konkursu na Projekt Tarczy Szkoły Podstawowej w Werbkowicach 

 rok szkolny 2017/2018 

 

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa  
w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania. 
 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. 

 
1. Celem konkursu jest wybór projektu tarczy, która stanie się wizytówką szkoły 

oraz posłuży jako logo, które znajdzie się na wszelkich dokumentach z nią 
związanych (strona internetowa, papier firmowy, dyplomy, itp.). 

 
2. Tematyka konkursu : 

Tarcza Szkoły Podstawowej w Werbkowicach. 
 
3. Czas trwania konkursu: 9.03.2018 – 30.04.2018 r. 

 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia  SP 

w Werbkowicach pracy spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu 
w terminie do 30.04.2018 r. 

 

5. Praca powinna spełniać następujące kryteria: 

 Logo tarczy powinno nawiązywać do jednej lub kilku wartości: patronów 
szkoły, patriotyzmu, ekologii, nauki, przyjaźni itp 

 Projekt należy przygotować w formie elektronicznej w wysokiej 
rozdzielczości w formacie grafiki bitmapowej (.png, .jpg., gif, .psd i inne) 
lub w formacie grafiki wektorowej. Preferowane formaty bezstratne lub 
o niskiej kompresji. 

 W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się prace wykonane technikami 
rysunkowymi, malarskimi lub graficznymi pod warunkiem, że możliwe 
będzie ich techniczne przekształcenie na wersję elektroniczną. 

 Jeżeli żadna z prac nie będzie spełniała wymogów technicznych lub 
artystycznych, pierwsza nagroda może nie zostać przyznana a konkurs 
zostanie przedłużony. 

 Wszelkich informacji na temat konkursu, wymogów technicznych itp. 
udzielają nauczyciele przedmiotów informatycznych oraz artystycznych 
osobiście. 

 Prace można oddawać lub przesłać mailowo  do pana  Piotra Kapusty  na 
adres konkurs@zswerbkowice.eu lub pani Zdzisławy Trzacz-Mardofel 
(prace wykonane techniką rysunkową, malarską lub graficzną). Pliki zbyt 
duże do przesłania mailem mogą zostać udostępnione przez usługi typu 
Dysk Google. 

mailto:konkurs@zswerbkowice.eu


 Praca powinna być wykonana indywidualnie. Ciekawe, twórcze  
i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy. 

 Termin składania prac:  30 kwietnia 2018r. 

 Dla zwycięzcy przewidziana ciekawa nagroda oraz blask chwały twórcy 
nowej tarczy. 

 Zwycięska praca zostanie oficjalną tarczą i logo szkoły.  

 Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy. 

 

6. Formy ogłoszenia konkursu: 

 Informowanie uczniów przez wychowawców i nauczycieli. 

 Wywieszony regulamin na tarczę na tablicach ogłoszeń. 

 Informacja na stronie szkoły. 

 
 
 

Organizatorzy: Piotr Kapusta 

Dorota Kędziora 

Zdzisława Tracz-Mardofel 


