REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KOSZULKI
PRZEZNACZONEJ DLA UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. PAMIĘCI OFIAR STUTTHOFU W SZTUTOWIE
I Cel szczegółowy i przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie graficzne projektu koszulki
dla uczniów, pracowników i przyjaciół szkoły.
2. Projekt nadruku zostanie wykorzystany do zamówienia okolicznościowych koszulek.
3. Celem konkursu jest uzyskanie projektu graficznego nadruku koszulki. Powinien on służyć
identyfikacji szkoły w Sztutowie, kojarzyć się z placówką, historią, tradycją, kulturą lub innymi
walorami charakterystycznymi dla szkoły i jej społeczności, być oryginalny, czytelny
i funkcjonalny.
4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego koszulki związanej
ze Szkołą Podstawową im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.
II Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły w Sztutowie.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie
lub zespołowo (zespół do 2 osób).
III Forma pracy konkursowej:
1. Projekt grafiki na koszulce powinien nadawać się do wydruku na białej koszulce.
2. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty
konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
1) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,
2) grafika winna charakteryzować się następującymi cechami:
 moż
 być czytelna i łatwa do zapamiętania,
 być łatwo identyfikowana z naszą szkołą,
 składać się :
o tylko z hasła/ napisu,
o tylko z elementu graficznego będącego symbolem,
o lub też zawierać połączenie obu tych elementów,
3) projekt nie powinien być skomplikowany pod względem graficznym i kolorystycznym,
4) płyta z nagraną pracą konkursową (jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową)
powinna zawierać plik w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG
wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany. Projekt graficzny może być
także przesłany mailem na adres: sekretariat@szkolasztutowo.pl.
5) Projekt wykonany w tradycyjnej formie powinien zostać wykonany na kartce A4,
by można go było zeskanować.
IV Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej Szkoły,
2) oryginalność, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
2. Nagrodzony zostanie zwycięski projekt i on zostanie wydrukowany, a ponadto 3 najlepsze
prace, które zajmą I, II i III miejsce. Organizator może przyznać inną liczbę nagród oraz
przyznać wyróżnienia. Liczba nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie zależała od ilości i
jakości zgłoszonych projektów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydrukowania wszystkich nagrodzonych projektów
oraz ich ewentualnej koniecznej modyfikacji.

