
 

 

Regulamin Konkursu Powiatowego: 

Stwórz własne logo Powiatu Myszkowskiego 

§ 1. Organizator i przedmiot konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie  

Filia w Myszkowie, 42-300 Myszków  ul. Pułaskiego 7/210. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu Powiatu Myszkowskiego. 

3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie logo Powiatu Myszkowskiego. 

4.  Projekt logo powinien w syntetyczny sposób nawiązywać do: 

1.) lokalnych tradycji,  natury i krajobrazów, 

2.) architektury i kultury , 

3.) gospodarki i innowacyjności, 

4.) wizerunku otwartości na mieszkańców, inwestorów, turystów. 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, o zasięgu powiatowym. 

2. Skierowany jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych powiatu myszkowskiego. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. Logo może być wykonany dowolną techniką w dowolnym formacie. 

§ 5. Kryteria oceny prac 

1. Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa wskazana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie     

przysługuje od niej odwołanie. 

3. Organizator może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 

4. Komisja konkursowa kierować się będzie kryteriami: 

1.) spójność projektu ze specyfiką powiatu myszkowskiego, 

2.) oryginalność projektu, jego walory estetyczne, 

3.) funkcjonalność, czytelność, symbolika, 

4.) pozytywne i łatwe skojarzenia. 

§ 6. Miejsce i termin składania wniosków 

1. Prace konkursowe należy złożyć  do dnia 8 lutego 2019 r. pod adres: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie  Filia w Myszkowie     

ul. Pułaskiego 7/210 

42-300 Myszków  

2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

§ 7. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 24 lutego 2019 r. na stronie internetowej biblioteki. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji 

w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Kontakt: mybp@womczest.edu.pl  tel. 34 313 44 94 

mailto:mybp@womczest.edu.pl

