
Regulamin Konkursu graficznego na logo „Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" w Drawsku Pom. 

I. Konkurs jest realizowany w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 

II. Celem konkursu jest zaprojektowanie logo „Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie" w Drawsku Pomorskim. 

1. Prace należy wykonać w formie znaku graficznego wykonanego przy użyciu dowolnego 
komputerowego programu graficznego w formacie JPEG, zgrane na nośniku elektronicznym 
CD. 

2. Logo będzie będzie wykorzystywane w celu identyfikacji działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Drawsku Pomorskim, może być umieszczane na wszelkich 
dokumentach i materiałach promocyjnych. 

3. Logo powinno być: 
- przejrzyste 
- identyfikowane z zespołem 
- spójne z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
- powinno zawierać nazwę: „Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim". 

4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na terenie szkoły do dnia 23.03.2018r. 

III. Warunki uczestnictwa: 
1. 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy IV - VII Szkół Podstawowych nr 1 oraz nr 

2 w Drawsku Pom., Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim oraz Szkoły Podstawowej 
w Nętnie. 

2. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie nie publikowaną i 
nie przedstawianą na innych konkursach. Powinna być zgodną z tematyką przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

3. Każda przesłana praca powinna być czytelnie opisana. Opis ma zawierać imię i nazwisko 
autora, klasę, wiek, adres placówki. 

4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę graficzną. 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego warunków. 
7. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac. Wstępnej selekcji prac dokonają 

pedagodzy szkolni. 

IV. Kryteria oceny projektów konkursowych, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody. 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje 5 osobowa Komisja złożona 

z przedstawicieli składu Zespołu Interdyscyplinarnego wybranego na posiedzeniu Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

2. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 
Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 

3. Kryteria oceny prac konkursowych: 
zgodność pracy z tematem konkursu 
oryginalność znaku, łatwość zapamiętania 
czytelność i przejrzystość prezentowanych informacji 
estetyka wykonania projektu 

4. każdy przedstawiciel Komisji dokonuje wyboru najlepszego w jego ocenie projektu, nadając 
każdemu zgłoszonemu projektowi punkty w skali od 1-5 adekwatnie do swojej oceny. 
Najwyższa liczba punktów oznacza najlepiej ocenioną pracę. 


