
Regulamin międzynarodowego konkursu graficznego 
na LOGO projektu Erasmus 2020/2022 

„Eco-friendly schools for a greener Europe” 
 
1. Organizatorzy 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, Polska 
 Albert Camus Middle School, France 

 osoba do kontaktu: Katarzyna Garlicka 

 
2. Czas i miejsce konkursu 

 listopad/ grudzień 2020 

 termin nadsyłania prac do 01.12. 2020 

 wyniki I etapu: 04.12.2020 (na Facebooku i stronie szkoły) 
 głosowanie online do II etapu 7-11.12.2020 

 ogłoszenie wyników ostatecznych 15.12.2020 
 
3. Cele konkursu 

 pobudzanie aktywności twórczej 
 rozwój zdolności plastycznych 

 budowanie postaw proekologicznych 
 
4. Warunki uczestnictwa i kryteria oceny 

 konkurs jest skierowany do uczniów klas 6-8 naszej szkoły 

 uczestnik konkursu przygotowuje logo projektu wg wskazanych kryteriów 
 logo może być przygotowane w formie papierowej (rozmiar a5) lub cyfrowej (format jpg) 

 w projekcie logo muszą być uwzględnione flagi oby krajów 
 należy również uwzględnić akronim nazwy projektu Erasmus (słowo utworzone przez skrócenie 
wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów, np. SP-szkoła podstawowa) nazwy projektu lub 
gotowy akronim EcoSfGE 

 należy także uwzględnić elementy ekologiczne typowe dla każdej ze szkół (warto skorzystać z 
informacji stronie www.sp4.elk.edu.pl w zakładce Programy) 

 
5. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać: 

 dla wersji papierowej: podstawowe informacje o uczestniku (imię, nazwisko, klasa) zapisane na 
odwrocie pracy i zostawione na portierni szkoły 

 dla wersji cyfrowej: podstawowe informacje o uczestniku (imię, nazwisko, klasa) zapisane w 
nazwie pliku lub e-mailu i przysłanym na adres: kasai75.kk@gmail.com 

 
6. Jury/ nagrody 

 szkolną Komisję powołuje organizator  
 komisja nagradza 5 prac, które zostaną zakwalifikowane do etapu II (w etapie II strona francuska 
również przedstawi 5 prac), w którym to zostanie wyłoniony zwycięzca 

 ogłoszenie wyników, po uprzednim głosowaniu online, nastąpi 15.12.2020 

 autorzy zwycięskich 5 prac z naszej szkoły otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące  

 wśród pozostałych uczniów wylosujemy nagrody pocieszenia 

 wszyscy uczestnicy konkursu będą mieli odnotowaną aktywność z plastyki lub informatyki (w 
zależności od wybranej formy) 

 
7. Uwagi 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie 
podstawowych informacji o uczestniku (imię, nazwisko, klasa). 

http://www.sp4.elk.edu.pl/
mailto:kasai75.kk@gmail.com


 przesłanie zgłoszenia udziału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu 

 przesłane prace stają się własnością SP4 


