
Regulamin 

 Konkurs  

„Najładniejsze logo Szkolnego Koła Edukacji Morskiej”   

(zmiana terminu ze względu na COVID 19) 
 

 

ORGANIZATOR: 

Technikum Ekonomiczne      osoba odpowiedzialna: 

Ul. Gen. J. Sowińskiego 1     Barbara Bernat 

70-236 Szczecin        

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 

• Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

Technikum Ekonomiczne       

Ul. Gen. J. Sowińskiego 1     

70-236 Szczecin 

 

CELE KONKURSU:   

-   Propagowanie wiedzy na temat sportów wodnych 

-   Rozwijanie aktywności twórczej młodzieży 

-   Rozwijanie zainteresowań młodzieży żeglarstwem 

-   Artystyczne przedstawienie tematyki związanej z żeglarstwem 

-   Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników wrażliwości i wyobraźni   

-   Wyrabianie umiejętności prezentacji poprzez formy artystyczne   - projekt logo 

-   Propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.   

 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

-  Uczestnik może zgłosić do konkursu max 3 projekty - logo  

- Uczestnik ma prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane samodzielnie, do których 

Uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie.   

- Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celu 

realizacji konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności publikację danych osobowych oraz wizerunku uczestnika  

w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia. Publikacja danych i wizerunku może odbyć się na stronach 

internetowych organizatora konkursu, w publikacjach dotyczących konkursu. 

 

Projekt logo powinien być opatrzony etykietą:   

Imię i nazwisko uczestnika    ………………………………………………..      klasa   …….. 

 
OCENA:  

- Powołane przez organizatorów jury dokona oceny  prac.  

- Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:  

 trafność doboru tematu pracy;  

 walory artystyczne;  

 oryginalność;  

 jakość techniczna i poziom estetyczny logo.  

- Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.  

- Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator.  

  

NAGRODY:  

- Organizator przewiduje nagrodę za I - III miejsce.   

  

MIEJSCE I TERMINY:  

- Projekty logo należy przekazać p. Barbarze Bernat  do 30 października 2020 r.  (sali 25) lub na adres e-mail: 

dibernat@o2.pl  

- Rozstrzygnięcie  konkursu  listopad 2020 

- Przewidziane atrakcyjne nagrody. 

- Logo zostanie wyeksponowane w sali 25 na terenie Technikum Ekonomicznego w Szczecinie, oraz będzie 

używane w trakcie różnych imprez, konkursów, festiwali marynistycznych, itp. 

mailto:dibernat@o2.pl

