KONKURS
NA LOGO
POWIATOWEGO DNIA PAPIESKIEGO

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWOJE LOGO

Organizatorzy:
 Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej,
 Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Maz.,
 Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim.
Adresaci:
 Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu powiatu mińskiego.
Cele:
 Upowszechnianie wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II i integrowanie środowiska lokalnego wokół postaci
Papieża-Polaka.
 Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych.
 Uczczenie Dnia Papieskiego.
Zadanie konkursowe:
 Stworzenie autorskiego, oryginalnego logo Powiatowego Dnia Papieskiego organizowanego co roku
przez trzy szkoły: Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum im.
Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej oraz Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim,
 Przyjmowane będą prace indywidualne, dotąd nienagradzane, niepublikowane, samodzielne.
Wymagania formalne:
 Logo (znak graficzny) powinno być wykonane w programie do grafiki wektorowej, np. Corel Draw,
Adobe Ilustrator;
 Logo powinno funkcjonować w wersji czarno-białej i kolorowej, być niezależne od środka powielania i
łatwo skalowane, możliwe do wykorzystania jako nadruk na koszulkę, teczkę, plakat, duży baner czy
bilbord itp.;
 Prace należy złożyć w wersji wydrukowanej (format A4) oraz w formie zapisu elektronicznego (na
płycie CD lub DVD) z dołączoną kartą zgłoszenia. Na płycie powinna znaleźć się praca wykonana w
programie do grafiki wektorowej oraz w formie pliku JPG lub PDF;
Zasady oceniania:
 Prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez Organizatorów;
 Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie prace;
 Kryteria oceny prac: zgodność z regulaminem konkursu, czytelność, oryginalność, estetyka,
niepowtarzalność, łatwość rozpoznania i zapamiętania logo, przekaz znaku zgodny z funkcją –
promocja Dnia Papieskiego w powiecie mińskim;
Nagrody:
 Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 500 zł;
 Uczestnicy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w konkursie.
Terminy:
 Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana
Pawła II w Mińsku Mazowieckim najpóźniej do 28 czerwca 2013 roku do godz. 16.00;
 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, wyniki zostaną opublikowane na
stronach internetowych szkół-organizatorów najpóźniej do końca sierpnia 2013roku;
 Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom odbędzie się w październiku 2013
roku w budynku Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim podczas
konferencji dla nauczycieli organizowanej we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II
w Warszawie.
 O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Dodatkowe ustalenia:

 Prace konkursowe i prawa autorskie do nich przechodzą na własność szkół-organizatorów.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatorów na potrzeby konkursu oraz akceptacją regulaminu konkursu.
 Autorzy prac przekazują prawa autorskie na rzecz organizatorów konkursu i zgadzają się na
wykorzystywanie ich prac w celach promocyjnych przy organizacji Dni Papieskich na różnego rodzaju
plakatach, dyplomach, koszulkach, gadżetach reklamowych, banerach itd.;
 Wszelkie sytuacje nieujęte w regulaminie pozostają w gestii organizatorów.

Koordynatorzy konkursu:
Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udzielają koordynatorzy:
- Renata Bakuła (renataba@poczta.onet.pl; tel. 504 983 280)
- Irena Nowak (irena.nowak@op.pl, tel. 662 142 248)
- Izabela Saganowska (izasag@poczta.onet.pl, tel. 694 16 80 90)
Patronat honorowy:
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

Patronat medialny:
Tygodnik „Idziemy”

Organizatorzy:
Szkoły Salezjańskie
w Mińsku Mazowieckim
tel. (0-25) 758 28 14
e-mail: szkoly-minsk@salezjanie.pl
www.minsk.salezjanie.pl

Gimnazjum im. Karola Wojtyły
w Hucie Mińskiej
tel. (0-25) 758 49 78
e-mail: zshutaminska@op.pl
www.hutaminska.republika.pl

Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II
w Mińsku Mazowieckim
tel. (0-25) 758 95 47
e-mail: minskgimnr2@go2.pl
www.gm2.pl

