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„Youth involvement in Europe (our future in Europe – join in)”. 

[„Młodzi zaangażowani w Europę (nasza przyszłość w Europie – przyłącz się)”] 

 

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji. 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym 

uczniom podjęte zostaną następujące działania:  

a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej podczas apelu rozpoczynającego rok szkolny, 

zostaną poinformowani rodzice podczas zebrań rodziców rozpoczynających rok szkolny 

b) zamieszczenie informacji w gazetce dla rodziców 

c) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie 

internetowej szkoły oraz stronie projektu 

2. Założenia konkursu. 

1. Celem konkursu jest opracowanie logo projektu Comenius – uczenie się przez całe życie.  

2. Zadaniem uczestników jest opracowanie graficzne tematu projektu – Młodzi włączeni w 

Europ . Nasz przyszłość w Europie - przyłącz się. W opracowaniu mogą zostać uwzględnione 

cechy charakterystyczne partnerów np. flagi. Partnerami projektu są: Niemcy, Finlandia, 

Rumunia, Bułgaria, Hiszpania, Grecja, Turcja, Polska. 

3. Uczestnikiem może być aktualny uczeń lub pracownik szkoły. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a. Dostarczenie opracowania graficznego logo w formie papierowej lub elektronicznej 

b. Praca papierowa powinna mieć format co najmniej 10 * 15 cm. Max wymiar A2. 

c. Każda praca powinna mieć charakter indywidualny i nie mogła być już wcześniej 

użyta ( w całości lub jej część np. zdjęcie ze strony internetowej) 

d. Pracę należy oddawać do koordynatora projektu – p. Lary 

e. Termin oddawania prac mija 24 września 2013 

 

 

3. Sposób wyłaniania zwycięzcy 

1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w wyniku pracy komisji konkursowej 

uwzględniając opinie uczniów 

a. Skład komisji konkursowej: 

i. Mgr Janina Grzegrzółka – przewodniczący 

ii. Mgr Kornelia Czyba 

iii. Mgr Izabela Lara 

2. Konkurs ma charakter bezpośredni i może zostać nierozstrzygnięty  

3. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 



 

4. Nagroda 

 

1. Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość wyjazdu na jedną z wizyt partnerskich, pod 

warunkiem spełniania wymogów regulaminu naboru uczestników uwzględniając w 

punktacji wymianę punktu uczestnictwo w zajęciach na punkt zwycięzca konkursu na 

logo 

 


