
SAMORZĄD UCZNIOWSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1 IM. 

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

OGŁASZA KONKURS NA  

 

NAJLEPSZY PROJEKT PRZEDSTAWIAJĄCY LOGO DANEGO PROFILU 

EDUKACYJNEGO  

 

Drodzy Uczniowie, 

  Z pewnością pamiętacie pomysł bluz szkolnych, który pod naszym patronem odniósł 

duży sukces. Wychodząc Wam naprzeciw chcielibyśmy aby wraz z wiosną pojawiły się 

szkolne T-shirty. W związku z tym zapraszamy Was do udziału w konkursie na najlepszy 

projekt , który przedstawiać będzie dany profil edukacyjny. Logo profilu (8-10cm) zostanie 

umieszczone z przodu koszulki po lewej stronie.  

 

Cele konkursu: 

1. Zachęcenie uczniów do publicznego prezentowania własnych pomysłów. 

2. Kształtowanie wśród młodzieży postaw kreatywnych. 

3. Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie projektowania. 

4. Poszukiwanie nowych talentów. 

 

Regulamin: 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprojektowania logo przedstawiającego dany 

profil edukacyjny: 

 biologiczno-chemiczny 

 lingwistyczny 

 matematyczno-fizyczny 

 humanistyczny 

 matematyczno-geograficzny 

2. Forma przesłania projektu jest dowolna, od wzorów na kartce po grafikę wektorową. 

3. Logo powinno kojarzyć się z danym profilem.  

4. Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy wysyłać pod adres 

liceumsamorzad@gmail.com do 25.04.2021r. 

5. Uczestnik konkursu może wysłać maksymalnie trzy projekty każdy do innego profilu.  

6. Projekty oceniane będą na podstawie kliknięć ,,like” na szkolnym Facebooku przez 

tydzień od 26.04.2021 do 2.05.2021r. 

 Zagłosować będzie mógł każdy kto ma konto na Facebooku.  

7. Projekt przedstawiający dany profil z największą ilością ,,polubień” wygrywa 

konkurs.  

8. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zwycięskich projektów każdego z profili  

tj. szkolny T-shirt oraz czapka z daszkiem. 



9. Projekty zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły oraz na Facebooku 

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie. 

10. Ogłoszenie i publikacja wyników konkursu odbędzie się w dniu 5.05.2021 r. (środa) 

na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.  

11. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

12. W razie dodatkowych pytań dotyczących konkursu należy kontaktować się mailowo 

na adres: liceumsamorzad@gmail.com  

13. Organizator konkursu: Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.  

 

 

Liczymy na Waszą kreatywność. 

 

Samorząd Uczniowski  

 

 

 Projekt koszulki z wyznaczonym z przodu miejscem na logo.  

 


