
GIMNAZJUM
NR 1

    W  LUBINIE

   REGULAMIN KONKURSU 

NA LOGO I NAZWĘ KLAS Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

(PROJEKTU PROMUJĄCEGO JĘZYK FRANCUSKI ORAZ  KULTURĘ  FRANKOFOŃSKĄ)

 W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Pomysł na zorganizowanie konkursu powstał na spotkaniu nauczycieli języka francuskiego ze szkół Dolnego Śląska w dniu 
18 stycznia 2014 r. w Prywatnym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, inaugurującym projekt promujący 
język francuski oraz kulturę frankofońską w szkołach naszego regionu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Polskie  Stowarzyszenie  Europa  Języków i  Kultur, Prywatne  Salezjańskie  Liceum Ogólnokształcące  we  Wrocławiu  oraz 
Gimnazjum nr 1 w Lubinie , zwani dalej Organizatorami, ogłaszają konkurs na logo i na nazwę projektu, które będą firmować 
całość inicjatyw  wpisanych w działania związane z promocją języka francuskiego oraz kultury frankofońskiej w szkołach 
województwa dolnośląskiego (w klasach z językiem francuskim).
Regulamin  konkursu  oraz  karta  zgłoszeniowa  umieszczone  zostaną  na  stronie  internetowej  Organizatorów: 
www.gimnazjum-nr1.com.pl  oraz  www.liceum-wroc.salezjanie.pl   

ADRESACI
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla nauczycieli tego 
typu szkół (zwłaszcza dla nauczycieli języka francuskiego i zajęć plastyczych).
Konkurs zostanie przeprowadzony w odrębnych kategoriach dla uczniów i nauczycieli.

CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest wybranie znaku graficznego (logo) i nazwy projektu (po polsku lub/i po francusku), które
w  przyszłości  będą  pełnić  funkcję  informacyjną  i  promocyjną  dla  tego  projektu  oraz  zostaną  wykorzystane  do  jego 
identyfikacji wizualnej w formie papierowej, elektronicznej lub każdej innej.
Inne cele konkursu, to promowanie języka francuskiego oraz kultury frankofońskiej, inspirowanie do pracy twórczej oraz 
wspieranie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczniowie i nauczyciele biorący udział w konkursie, projektują logo i nazwę dla projektu promującego język francuski oraz 
kulturę frankofońską w szkołach województwa dolnośląskiego.
Zwycięzcy  zostaną  wyłonieni  w  czterech  kategoriach:  logo  (uczniowie),  logo  (nauczyciele),  nazwa  (uczniowie),  nazwa 
(nauczyciele).
Każdy uczestnik może przedstawić tylką jedną pracę w dwóch kategoriach.
Tylko jedno logo i tylko jedna nazwa będą reprezentowały projekt.
Spośród zwycięzców kategorii: logo (uczniowie) i logo (nauczyciele), zostanie wybrane jedno logo reprezentujące projekt.   
Spośród zwycięzców kategorii:  nazwa (uczniowie) i nazwa (nauczyciele), zostanie wybrana jedna nazwa reprezentująca 
projekt.   
Do  pracy  konkursowej  prosimy należy  dołączyć  wypełnioną  i  podpisaną kartę  zgłoszeniową  (znajduje  się  w osobnym 
załączniku).
W konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane pocztą elektroniczną (według niżej podanych zasad) na 
adres: erisson@tlen.pl  do dnia 14 marca 2014 roku.
W przypadku problemów technicznych, prosimy przesyłać prace na adres: joanna.wrobel@wp.pl 
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, 
nie będą podlegały ocenie.
Dostarczenie  pracy  konkursowej  wraz  z  kartą  zgłoszeniową  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego 
regulaminu.

KRYTERIA KONKURSOWE NA LOGO
Logo powinno być oryginalne (nigdzie dotąd niepublikowane), czytelne, łatwe do zapamiętania i zidentyfikowania projektu. 
Powinno przedstawiać wysokie walory estetyczne, nawiązywać do języka francuskiego/idei frankofonii oraz (jednocześnie) 
odwoływać się do Dolnego Śląska (np. barw i kształtu herbu, skojarzeń geograficznych, kulturowych).
Pracę konkursową należy przesłać mailem w JPG 300 DPI. Plik powinien nosić  nazwę wg schematu Imię-Nazwisko-Znak 
(np. Anna-Nowak-Znak.jpg).
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KRYTERIA KONKURSOWE NA NAZWĘ
Nazwa powinna być oryginalna (nigdzie dotąd niepublikowana), krótka, łatwa do zapamiętania i zidentyfikowania projektu. 
Powinna nawiązywać do języka francuskiego/idei frankofonii oraz (jednocześnie) przywoływać  Dolny Śląsk.
Prace konkursowe należy przesłać mailem, w pliku z rozszerzeniem DOC lub PDF. Plik powinien nosić nazwę wg schematu: 
Imię-Nazwisko-Nazwa (np. Anna-Nowak -Nazwa.doc).

Logo oraz nazwa mają się odwoływać do języka francuskiego oraz kultury frankofońskiej (nie tylko odnosić się do Francji czy 
Belgii, np. do wieży Eiffla, flagi belgijskiej).

CZAS TRWANIA KONKURSU
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 14 marca 2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu: 17 marca 2014 roku. 
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.gimnazjum-nr1.com.pl 

NAGRODY
Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez  Przedstawicielstwo 
Regionu Walonii - Brukseli w Warszawie oraz Instytut Francuski  w Warszawie.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Lubinie (ul. Szpakowa 2) w  terminie podanym na stronie 
www.gimnazjum-nr1.com.pl

KOMISJA KONKURSOWA
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.
Komisja dokona wyboru jednego najlepszego projektu w każdej kategorii oraz zadecyduje, które logo i która nazwa będą 
reprezentowały projekt.
Prace będą oceniane według wyżej podanych kryteriów.
Decyzje Komisji zapadną większością głosów. W przypadku równości głosów zadecyduje głos przewodniczącego. 
Decyzja Komisji będzie ostateczna i nie będzie przysługiwało od niej odwołanie.  

PRAWO WŁASNOŚCI I WYKORZYSTANIA ZWYCIĘSKICH PRAC
Zwycięstwo w konkursie oznacza automatyczne odstąpienie wszelkich praw autorskich na rzecz Organizatora. 
Zwycięzca  Konkursu  zobowiązuje  się  do  niezgłaszania  żadnych  roszczeń  wobec  Organizatora  konkursu  z  tytułu 
wykorzystania  przez  niego  nadesłanej  pracy  konkursowej  lub  z  tytułu  jej  niewykorzystania  albo  wykorzystania  w 
ograniczonym zakresie. 
Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnych  modyfikacji  zwycięskiego  projektu  z  poszanowaniem 
oryginalnej formy. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA (znajduje się w osobnym załączniku)
Kartę należy wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować, zapisać w pliku PDF pod nazwą wg schematu Imię-Nazwisko-
Karta-Zgłoszeniowa, np. Anna-Nowak-Karta-Zgloszeniowa.jpg oraz przesłać wraz z pracą na adres: erisson@tlen.pl      (lub w razie 
problemów technicznych na adres: joanna.wrobel@wp.pl ).

koordynatorki  konkursu:

 Agnieszka Jeżyk-Chlebowska                                         Joanna Wróbel                                          
                       Gimnazjum nr 1 w Lubinie                       Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

                         erisson@tlen.pl                                                    joanna.wrobel@wp.pl
                        tel. 606 31 41 31                                                      tel. 604 816 576
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