
Konkurs na logo projektu Erasmus+ 

“Generations Cycling for Inclusion and Climate Action. 

2022-2025”. 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) 

dla projektu “Generations Cycling for Inclusion and Climate Action”  

Nazwa projektu w wersji pełnej lub skróconej (GenCy4In&ClimA ) i lata 

jego realizacji (2022-2025) muszą stanowić część zaprojektowanego logo.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, którzy zapoznali się z jego 

regulaminem. 

3. Termin składania prac konkursowych upływa 22 grudnia 2022. Szkolna 

komisja konkursowa wybierze maksymalnie sześć najlepszych projektów.  

4. Każdy uczeń, którego projekt zostanie wybrany w grupie sześciu 

najlepszych prac z ramienia naszej szkoły, otrzyma 10 pkt za 

zaangażowanie w pracę przy realizacji projektu. 

5. Finał konkursu odbędzie się na spotkaniu projektowym w Hiszpanii, w 

miejscowości Corella w marcu 2023 roku, gdzie jury konkursu (po jednym 

reprezentancie każdego partnera projektu) wybierze dwie najlepsze prace. 

Decyzja podjęta przez jury jest ostateczna. Wyniki zostaną ogłoszone na 

przełomie marca i kwietnia 2023. 

6. Nagrodą  główną dla zdobywców pierwszego i drugiego miejsca 

przyznawaną w Hiszpanii w 2023 roku będą nagrody pieniężne w 

wysokości odpowiednio 200 euro dla zwycięzcy oraz 100 euro dla 

zdobywcy drugiego miejsca. Fundatorem nagród jest koordynator projektu. 

7. Każdy partner projektu ma prawo przedstawić do konkursu maksymalnie 

sześć najlepszych projektów zebranych w swojej szkole/instytucji. Każdy 

uczeń biorący udział w konkursie ma możliwość złożyć dwie autorskie 

propozycje logo. 

8. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego 

wykorzystania: Internet, plakat, ulotki. Projekt logo można złożyć: 

- w formie cyfrowej – plik jpg wielkości do 5MB 

- w wersji wykonanej odręcznie - format A3/A4. 

Wszystkie prace konkursowe powinny zawierać informacje na temat autora 

projektu logo: imię i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły. 

9. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:  

- zgodność logo z tematem projektu, 

- oryginalność znaku,  

- estetyka wykonania projektu. 



 

10. Prace konkursowe należy składać mailowo na adres 

joanna.dziwoki@tischner-wodzislaw.pl lub osobiście u p. Joanny Dziwoki 

w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2022. 

11. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

12. Organizator nie zwraca prac. 

13. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w 

regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.  

14. Zgłaszając się do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego 

autorskiego projektu, imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na stronach 

internetowych szkoły, w artykułach, mediach społecznościowych szkoły 

macierzystej oraz instytucji partnerskich projektu. 
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