REGULAMIN KONKURSU NA LOGO TELEWIZJI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu
1. Organizator konkursu: zespół nauczycieli ds. TV szkolnej SP7.
2. Cel i przedmiot konkursu:
- Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla szkolnej telewizji
TV721.
- Logo wykorzystywane będzie w materiałach filmowych szkolnej telewizji, na stronie www
i facebooku szkoły.
- Konkurs trwa od 11 do 20 października 2017 r.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
- Projekty konkursowe powinny być zgłaszane do konkursu indywidualnie, a każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
- Uczestnik jest zobowiązany przedstawić pracę samodzielną.
- Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
- Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP7
w Toruniu oraz jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
4. Forma prezentacji pracy konkursowej:
- Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych, przy użyciu dowolnego programu
graficznego.
- Logo powinno składać się z takich elementów jak: nazwa telewizji szkolnej obejmująca wielkie litery
i cyfry TV721 oraz z elementu graficznego, tematycznie kojarzącego się z telewizją (np. kamera,
antena, telewizor ), ale dopuszcza się również projekt bez elementu graficznego.
- Kolorystyka pracy dowolna. Logo nie powinno być jednak skomplikowane pod względem graficznym
i kolorystycznym, a także musi dobrze wyglądać na tle zarówno białym jak i czarnym.
- Prace należy zapisać w formacie JPG.
5. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
- Gotowe prace uczniowie przesyłają do nauczycieli – p. Ilony Kulik lub p. Izabeli Kamińskiej-Smolarek
na adresy mailowe: ilona.kulik@sp7.ovh lub izabela.kaminskasmolarek@sp7.ovh , podając swoje: imię
i nazwisko oraz klasę. Prace można także dostarczyć na pendrivie do biblioteki szkolnej w budynku
Morcinka.
- Termin dostarczenia prac to 26 października 2017 r. Prace dostarczone po terminie nie będą
oceniane.
- Organizator nie zwraca prac.
6. Kryteria oceny prac konkursowych: zgodność projektu z danymi naszej szkolnej telewizji;
oryginalność, czytelność i funkcjonalność projektu; prostota i estetyka wykonania projektu.
7. Ocena prac konkursowych: zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową,
w składzie: p. Ilona Kulik, p. Izabela Kamińska-Smolarek , p. Daria Neumann.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
- W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę, dla którego
przewidziana jest nagroda.
- Ogłoszenie wyników - w tygodniu następującym po szkolnym Dniu Technologii.
- Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www i FB szkoły.
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