
 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE 

 

 1. ORGANIZATOR Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi         

w Sochaczewie  

2. PRZEDMIOT KONKURSU Wybór znaku graficznego identyfikującego Miejskie 

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. Logo będzie 

miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, 

promocyjnych, korespondencyjnych Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Sochaczewie; w tym m.in. na plakatach, ulotkach, papierze 

firmowym czy innych drukach wydawanych przez Przedszkole oraz na stronie 

internetowej.  

3. CELE KONKURSU Zapoznanie społeczności lokalnej z ofertą Miejskiego 

Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

Współuczestnictwo wychowanków Przedszkola i ich rodzin, pracowników, 

absolwentów oraz sympatyków Przedszkola w kształtowaniu pozytywnego 

wizerunku placówki oraz zachęcenie ich do twórczej realizacji własnych 

pomysłów artystycznych. 

 4. UCZESTNICY KONKURSU Konkurs adresowany jest do wychowanków 

Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie i ich 

rodziców, opiekunów, rodzeństwa, pracowników, absolwentów oraz 

sympatyków Przedszkola. 

 5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRACY Prace mogą być realizowane 

indywidualnie i grupowo w dowolnej technice graficznej lub malarskiej 

(niebrudzącej szyby skanera) o rozmiarach maksymalnych A4 na podłożu 

płaskim (papier, kalka, folia itp.) albo przestrzennej możliwej do 

sfotografowania. Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący 

sposób: imię i nazwisko autora (autorów), w przypadku dzieci i młodzieży – 

również nazwisko opiekuna, pod którego okiem wykonano pracę. 

 6. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC Prace i kartę zgłoszeniową należy 

dostarczyć do dnia 31 maja 2017 r. na adres:  



 

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  
(pokój nr 9)  

ul. 15 Sierpnia 50  
96-500 Sochaczew  

tel/fax 46 863 09 20  
e-mail: przednr4sochaczew@gmail.com  

z dopiskiem - Konkurs na Logo 
 

 W przypadku prac dostarczanych drogą pocztową o terminie złożenia decyduje 

data na stemplu, a prace wysłane drogą mailową otrzymają mail zwrotny 

potwierdzający zgłoszenie. 

 7. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH Prace oceniane będą zgodnie z 

następującymi kryteriami: inspiracja integracyjną działalnością Przedszkola, 

wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętywania 

logo, oryginalność, czytelność w różnych skalach niezależnie od środka 

powielania, funkcjonowanie w wersji czarno-białej 

 8. JURY Skład Jury powołuje Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Sochaczewie. Jury dokonuje oceny prac konkursowych 

zgodnie z wyznaczonymi kryteriami i wskazuje zwycięskie logo. 

 9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 

czerwcu 2017 roku na stronie internetowej Przedszkola 

www.mp4.sochaczew@gmail.com  

10. NAGRODY Przewidziana jest nagroda dla autora/autorów najlepszego 

pomysłu. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 

w Przedszkolu oraz na stronie internetowej.  

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo doboru 

dodatkowych kategorii, w której będzie dokonywana ocena prac (wieku 

autorów, formy itp.) w zależności od ilości i jakości zgłoszonych prac celem 

podniesienia rzetelności ich oceny przez jurorów. Uczestnik wypełnia kartę 

zgłoszeniową (załącznik nr 1) z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, że 

projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie 

przez Organizatora Konkursu”. 

 

mailto:przednr4sochaczew@gmail.com


 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU NA  LOGO 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE 

 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

3. Numer telefonu ……………………………………………………... 

4. Adres e-mail ………………………………………………………... 

 

 

Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam 

zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora Konkursu, czyli 

Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi            

w Sochaczewie. 

 

 

 

 

……………….                 ………………….                 ………………. 
    miejscowość i data                                      czytelny podpis autora                               czytelny podpis rodziców 

 


