
 

REGULAMIN KONKURSU NA MEDAL PAMIĄTKOWY  

Z OKAZJI 70 – LECIA  ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU. 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie medalu jest Dyrektor Szkoły. 

 

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu w postaci  medalu związanego 
tematycznie z jubileuszem. 

 

III. WARUNKI KONKURSU. 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich absolwentów oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
w Olecku. 

2. Tematy prac konkursowych powinny zawierać historyczne lub  współczesne motywy mające 
związek z Zespołem Szkół Technicznych w Olecku. Powinny także nawiązywać do jubileuszu  
70-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. 

3.  Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub 
zespołowo. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz 
Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. 

 

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ. 

1. Projekt symbolu graficznego medalu powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 
reklama, Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace należy wykonać za pomocą technik komputerowych (rysunek wektorowy). 

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

 - przedstawiać np: znak, symbol, grafikę, nazwę. 

- powinien być czytelny i łatwy do zapamiętania, 

- powinien być łatwo identyfikowany z naszą szkołą, 

- powinien wzbudzać pozytywne emocje. 

4. Wielkość medalu nie może przekraczać następujących wymiarów: ( długość 50 mm, 
 szerokość 50 mm oraz wysokość 2 mm). 

5. Symbol graficzny na medalu powinien  być  w kolorze czarno białym. 

 



 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Podpisane płyty CD z nagraną pracą konkursową  należy składać do dnia 20 marca 2016 r.  
w sekretariacie szkoły z dopiskiem „Konkurs na medal pamiątkowy”. 

2. Do płyty CD powinny być dołączone imię i nazwisko autora oraz jego dane kontaktowe. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą 
podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

5. Organizator nie zwraca prac. 

 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) zgodność projektu z danymi szkoły, 

b) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

c) czytelność i funkcjonalność projektu, 

d) estetyka wykonania projektu. 

 

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową,  w składzie: 

a) Dyrektor szkoły, 

b) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej, 

c) Przedstawiciel Samorządu Szkolnego, 

d) Przedstawiciel Rady Rodziców, 

e) Przedstawiciel Absolwentów. 

2. Wyżej wymienione osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań 
rodzinnych. 

 

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników 31 marca 2016 r. 

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

 


