
 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+  

"Une Europe aux multiples facettes" ("A multifaceted Europe")  

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ 

Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 w sektorze Edukacja Szkolna  

  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 

Mazowieckim (zwana dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady, zakres 

oraz warunki uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu na logo projektu Erasmus+ (zwanego 

dalej „Konkursem”). 

§1 

Przedmiot Konkursu   

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu logo.  

2. Prace konkursowe powinny uwzględniać tematykę projektu.  

3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu Erasmus+ "Une Europe aux 

multiples facettes" ("A multifaceted Europe") oraz będzie umieszczane na materiałach 

promocyjnych i informacyjnych.  

4. Jeden zwycięski polski projekt będzie włączony do ogólnego konkursu na logo zorganizowanego 

online pośród wszystkich szkół partnerskich. Będzie to drugi etap konkursu.   

§2 

Zasady Konkursu  

1. Pierwszy etap Konkursu skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im.  Mikołaja 

Kopernika w Mińsku Mazowieckim. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VIII.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest stworzenie logo projektu w formacie A4 dowolną 

techniką plastyczną (praca płaska – możliwa do zeskanowania) lub w dowolnym graficznym 

programie komputerowym i dostarczenie w formie wydruku.   

3. Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej. 

4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu logo projektu oddającego jego nazwę i treść, 

zawierającego elementy kolorystyczne lub motywy flag krajów - uczestników projektu (Polski, 

Rumunii, Francji, Nowej Kaledonii) oraz elementy promujące program Erasmus+.  

5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt (prace indywidualne).   

6. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie. Projekty 

nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich 

oraz winny być wolne od wad prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które 

w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane 



w jakiejkolwiek postaci. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za upewnienie się, że ich praca nie jest 

plagiatem.  

7. Wszyscy uczestnicy proszeni są o składanie prac w wersji papierowej w zamkniętej, podpisanej 

kopercie. Koperty należy wrzucać do urny umieszczonej pod tablicą informacyjną programu 

Erasmus+ na parterze SP1 przy wejściu głównym od ul. Kopernika. 

8. Wyłoniony w drodze Konkursu projekt staje się własnością Organizatora, który może go 

w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.   

9. Prace muszą być złożone w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie od 01.02.2021 r. 

do 19.02.2021 r.   

10. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:   

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem,   

b) tematyka logo związana z projektem,   

c) kreatywność, oryginalność, interpretacja tematu,   

d) estetyka wykonania,   

e) walory użytkowe projektu.   

11. Przedstawione w Konkursie prace oceniać będzie Komisja konkursowa składająca się 

z koordynatora projektu i nauczycieli wchodzących w skład grupy projektowej.   

12. Prace niespełniające wymagań o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone 

po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję konkursową.   

13. W Konkursie przewidziana są nagrody: 

a) wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pochwały 

w dzienniku, 

b) laureat Konkursu otrzyma cząstkową (bieżącą) ocenę celującą z zajęć artystycznych, plastyki 

lub informatyki (o tym, z jakiego przedmiotu zostanie wystawiona ww. ocena, zdecyduje Komisja 

konkursowa w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu), 

c) zaangażowanie w prace projektowe (udział w Konkursie) da uczestnikowi dodatkowe punkty 

podczas kwalifikacji uczniów do mobilności. 

14. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  22.02.2021 r.   

15. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.  


