
KONKURS  NA  PROJEKT  I  NAZWĘ MASKOTKI  ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH  I  PROGRAMU ERASMUS+

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim i szkolny 
zespół ERASMUS+.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły oraz nauczycieli.
3. Celem konkursu jest: kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji 
niewerbalnej, popularyzacja działań plastycznych i graficznych, poszerzanie wiedzy z zakresu 
różnych technik plastycznych i grafiki komputerowej, rozwijanie kreatywności uczestników.

II. ZASADY KONKURSU
1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu maskotki promującej Zespół Szkół Technicznych 
i udział szkoły w międzynarodowych projektach ERASMUS+.
2. Prace konkursowe powinny być zaprojektowane w formie rysunku, wykonanego ręcznie lub za 
pomocą grafiki komputerowej. Technika rysunku dowolna, format A4.
3. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału
w innych konkursach.
4. Jeden uczestnik/uczestniczka może przygotować jedną propozycję.
5. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko/klasa, przesłane mailem na adres: 
agnieszka.organista@zst-ostrow.edu.pl lub dostarczone osobiście (sala nr 5).
6. Ocenie podlegać będą wszystkie prace oddane do dnia 30.11.2022 r.
7. Kryteria oceny:  maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, przyjazna, powinna zawierać 
elementy szkolne lub nawiązywać do tradycji naszej szkoły, logo szkoły i logo programu 
ERASMUS+ , ma być możliwa do wykonania z różnego rodzaju materiałów.
8. Uczestnictwo w konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na stałe wykorzystywanie projektu maskotki w celu promocji szkoły, z wyrażeniem dobrowolnej 
zgody na opublikowanie imienia i nazwiska autora.
9. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceni prace konkursowe i wyłoni zwycięzcę 
(I miejsce) oraz dwa wyróżnienia.

III. NAGRODY
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora i szkolnym FB nie później niż do dnia 10.12.2022 r.
2. Termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony przez organizatora po zakończeniu konkursu.
3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora nagrodzi autorów trzech najciekawszych prac
nagrodami rzeczowymi, dla I miejsca także udział w międzynarodowej mobilności programu 
ERASMUS+.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 
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