
Regulamin Konkursu na LOGO Rady Rodziców Przedszkola 

Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie 

 
I. 

Organizator konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 

1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie jest Rada Rodziców. 

2. Koordynatorem konkursu jest Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Dobrowolska. 

 

II. 

Cel i przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu/logo dla Rady 

Rodziców. 

2. Logo wykorzystywane będzie przez Radę do celów identyfikacyjnych. 

3. Konkurs trwa od 21 XI 2022 do 21 XII 2022 

 

III. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego 

Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie.  

2. Projekty konkursowe należy zgłaszać 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 na rzecz 

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie. 

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

 

IV. 

Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

1. Projekt znaku graficznego/logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

strona internetowa, strona RR na Facebooku, pisma, ulotki, itp. 

2.Praca ma zostać wykonana ręcznie.  

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: 

a) na formacie  A4 należy przedstawić znak. 

b) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. 

4.Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

a)być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

b)być łatwo identyfikowane z naszą Radą, 

c)wzbudzać pozytywne emocje, 

d)składać się: 

 tylko z logotypu (stylizacji literowej), 

 tylko z elementu graficznego będącego symbolem, 

 lub też zawierać połączenie obu tych elementów. 

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. 

6.Prace należy składać podając ( na odwrocie ): 



a) imię i nazwisko, 

b) grupę przedszkolną. 

 

V. 

Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

1. Prace należy składać u Nauczycieli,  którzy następnie przekażą je do Sekretariatu 

Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Łobzie. 

2. Prace konkursowe, złożone po terminie lub niespełniające wymagań, o których mowa                     

w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie. 

3. Organizator nie zwraca prac. 

 

VI. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Komisja konkursowa powołana przez koordynatora konkursu wyłoni 1 zwycięzcę 

konkursu. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. 

3. Planowana data ogłoszenia wyników – początek stycznia 2023 r. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie przedszkola oraz Rady Rodziców na Facebooku. 

 


