Konkurs na logo
Szkolnego Klubu Wolontariatu
I.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo
(zespół do 3osób).
 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP 86 w
Krakowie.
 Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
II. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:







na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm,
logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania,
nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym,
być łatwo identyfikowane z tematyką projektu (załącznik 1)
wzbudzać pozytywne emocje,
zawierać połączenie kolorów będących w logo szkoły

III. Przekazywanie prac:
 prace należy składać opatrzone metryczką , w której uczestnik podaje: imię i nazwisko, klasę; (jeżeli
praca jest wykonana techniką komputerową oddajemy również płytę z nagraną pracą wraz z nazwą
programu, w którym projekt został wykonany).
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
Prace należy składać do dnia 26.11.2018r. do p. K. Goryckiej, p. D. Stendiuch – Podolskiej.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność prac z tematyką projektu
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność
4) estetyka wykonania
Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały
ocenie Komisji Konkursowej.
Planowana data ogłoszenia wyników 30.11.2018.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Załącznik 1


Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz
innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz
bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także
rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Określenie bezpłatna nie
oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego.
W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie
swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.),
zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności,
a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.
Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda
praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest,
natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej – jest.

