
KONKURS NA LOGO „ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” 
 
 

I. Regulamin szkolnego konkursu na logo „Szkoły Promującej Zdrowie” 

1. Organizatorem wewnątrzszkolnego konkursu jest Zespół Szkół Politechnicznych   im. KEN 

w Łodzi. 

2.Konkurs przeznaczony dla klas pierwszych Technikum Zespołu Szkół Politechnicznych im. KEN 

w Łodzi. 

3.Koordynatorem konkursu jest - pani Katarzyna Lisik wraz z członkami zespołu Szkoły 

Promującej Zdrowie w składzie: pani Dorota Serwik–Porowska, pani Katarzyna Partyka. 

 

II. Cele konkursu : 

Celem konkursu jest : 

• zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą 

Programu Szkoła Promująca Zdrowie, 

• propagowanie działań z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia i promocji zdrowia. 

• promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów. 

• promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych  i proekologicznych. 

 

III. Przedmiot oceny konkursowej 

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie 

w formie graficznej. 

2. Prace oceniane będą pod względem pomysłowości oraz zgodności z założeniami Szkoły 

Promującej Zdrowie. 

3. Wyniki konkursy zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej. 

4.  W pierwszym etapie uczniowie klas pierwszych Technikum, niebiorący udział w konkursie, 

wyłonią 3 najlepsze prace. 

5. W dalszym etapie z tych 3 prac komisja konkursowa  wybierze zwycięskie logo, które 

będzie wizytówką naszego szkolnego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”. 

 

IV. Warunki konkursu 

• Pracę konkursową  musi być zapisana w formacie PDF lub JPG, podpisana imieniem 

            i nazwiskiem oraz klasą.  

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden projekt. 



• Projekt  musi być wykonany indywidualnie. 

• Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane. 

• Najlepsza praca będzie nagrodzona! 

 

V. Terminarz konkursu 

1)    Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy do koordynatora konkursu pani Katarzyny        

 Lisik ( k.lisik@zsp9.pl)  do dnia 31 X 2019r. 

2)     Komisja konkursowa dokona oceny prac do dnia 12 XI 2019r. 

3)     Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

 

VI. Postanowienia ogólne 

• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że posiada  

 autorskie prawa do pracy i przenosi je na organizatorów konkursu w zakresie niezbędnym 

 do ich publikacji i innego rozpowszechniania. 

• Praca nie była wcześniej zgłaszana do innego konkursu. 

• Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

• Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podanie 

            nieprawdziwych informacji oznacza odstąpienie od uczestnictwa w Konkursie. 

• Po zakończeniu Konkursu prace przechodzą na własność organizatora. 

 

 

Koordynator konkursu 

Katarzyna Lisik 


