
 

 

Projekt „Europe Through Our Eyes” programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowany 

przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 

 

Regulaminu konkursu na logo projektu 

I Cel konkursu 

Celem konkursu, organizowanego w ramach projektu „ Europe Through Our Eyes” realizowanego 

przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej jest wyłonienie wspólnego dla wszystkich szkół 

partnerskich logo projektu. 

II Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady organizacyjne 

1. W konkursie mogą brad udział uczniowie i uczennice klas I i II VI Liceum Ogólnokształcącego im. 

Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i etapu międzyszkolnego. Etap szkolny 

odbędzie się w VI LO w Białymstoku. Etap międzyszkolny odbędzie się podczas wyjazdu do Portugalii  

w terminie 18-24.11.2013r. Będzie on polegad na zgromadzeniu i ocenie prac konkursowych 

uczniów/uczennic szkół partnerskich. Zostanie wybrana jedna praca konkursowa, która posłuży za 

wzór logo projektu. 

III Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Konkurs ogłoszony zostanie poprzez zamieszczenie niniejszego Regulaminu na tablicy 

ogłoszeo w VI LO w Białymstoku oraz na stronie internetowej  w zakładce Comenius 

Partnerskie Projekty Szkół, Projekt „Europe Through Our Eyes”.  

2. Prace konkursowe (w formie pliku nagranego na płytę CD/DVD oraz wydruku) należy składad 

do koordynatora projektu – p. Ewy Prokopowicz w  terminie do 7 października 2013r 

(poniedziałek). 

Praca konkursowa musi zawierad: 

- logotypy programu Comenius i informację o źródłach finansowania (do pobrania) 

- logo VI LO (do pobrania) 

- tytuł projektu 

- proponowane elementy graficzne 

Jeden uczeo/uczennica może złożyd jedną pracę konkursową.  

Płyta z pracą konkursową powinna zostad umieszczona w kopercie ochronnej / koszulce i opisana wg 

wzoru: 



Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

Klasa 

z dopiskiem: Dotyczy konkursu w ramach projektu „Europe Through Our Eyes” 

IV Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

Spośród nadesłanych w etapie szkolnym prac konkursowych komisja złożona z Dyrektora VILO  oraz 5 

nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu „Europe Through Our Eyes” wybierze 4 prace 

konkursowe, które zostaną zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego /Laureaci/. 

Pod uwagę brane będą następujące kryteria: 

 terminowośd 

 starannośd wykonania 

 innowacyjnośd pomysłu 

 zgodnośd z tematyką projektu „Europe Through Our Eyes”. 

 

Ostateczna ilośd uzyskanych przez ucznia/uczennice punktów będzie stanowiła średnią arytmetyczną 

ilości punktów przyznanych uczniowi/uczennicy przez poszczególnych członków komisji. 

Imię i nazwisko Laureatów etapu szkolnego zostanie zamieszczone na stronie internetowej VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeo szkolnych. 

Zwycięzcy etapu szkolnego /konkursu/ będą mieli możliwośd udziału w wyjeździe (mobilności) do 

Portugalii. 

Koordynator projektu 

Ewa Prokopowicz 


