
REGULAMIN KONKURSU NA KOSZULKĘ
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II

W ZŁOTOWIE

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie grafiki na koszulkę Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie jest Dyrektor 
Szkoły.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej grafiki na koszulkę dla ZSE.  
2. Grafika wykorzystywana będzie przez  ZSE do celów identyfikacyjnych, 

reklamowych, promocyjnych, itp. 

3. Konkurs trwa od 10.11.2022 r. do 10.12.2022 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, 
a także nauczyciele.

2. Projekty konkursowe powinny być  zgłaszane do konkursu 
indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 

autorskich majątkowych na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Jana Pawła II w Złotowie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 
konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt grafiki powinien nadawać się do wykorzystania elektronicznego
i do druku.

2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych oraz 
dostarczyć w postaci dwóch plików: źródłowego (do edycji) np. psd, ai, 
svg, eps oraz w postaci pliku przygotowanego do druku - PDF na adres:
ewelkowalewska@gmail.com podając w temacie maila swoje imię, 
nazwisko, klasę. 

mailto:ewel.kowalewska@gmail.com


3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 w pionie lub w poziomie należy przedstawić znak mieszczący się 
w tym polu. Nadruk na koszulce powinien się znajdować w jednym miejscu - 
z przodu lub z tyłu koszulki. Można wykonać dodatkowo wizualizację koszulki, 
mockup. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji zawierającej maksymalnie 6 
kolorów. Preferowana technika - grafika wektorowa.

3. Grafika powinna:

● być czytelna,
● być zaprojektowana z myślą o uczniach i o tym, że to głównie oni 

będą nosić koszulki z nią
● być łatwo identyfikowana z naszą szkołą
● wzbudzać pozytywne emocje,
● składać się z:

○ logo szkoły
○ grafiki artystycznej przekazującej skojarzenia 

np. z uczniami, szkołą, młodością, edukacją, 
przyjaciółmi, rozwojem, patronem itp. 

○ grafika nie powinna być skomplikowana pod 
względem graficznym i kolorystycznym - łatwa 
do nadrukowania,

Grafika może zawierać krótkie teksty, cytaty i autorskie slogany.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 10.12.2022 r.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
● zawarte logo szkoły,
● oryginalność grafiki, 
● czytelność i funkcjonalność projektu,
● estetyka wykonania projektu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu



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

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest  nagroda.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 20.12.2022 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na Facebooku szkoły i telewizorze na korytarzu

szkolnym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pozostałych projektów 

w celach promocyjnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dopracowania lub zmodyfikowania 

zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!


