
Konkurs na logo  
II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza  

w Bielsku Podlaskim 
 

Dyrektor II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na 
logo szkoły. Konkurs stwarza okazj� do zaprezentowania znajomo�ci warsztatu  
i wyobra�ni plastycznej. 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły  

2. Przedmiotem konkursu ma by� logo (znak graficzny) II LO z BJN im. B.Taraszkiewicza 
w Bielsku Podl. spełniaj�cy rol� marketingow� a jednocze�nie informacyjn�, poprzez 
skrótowe, ale łatwo zauwa�alne i łatwo zapami�tywane przedstawienie symbolu szkoły 

3. Prace powinny zawiera� napis: II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku 
Podlaskim, dowolnie zakomponowany, b�d�cy efektem inspiracji szeroko poj�t� specyfik� 
naszej szkoły. Logo ma by� przede wszystkim czytelne, łatwo rozpoznawalne  
i powinno mie� niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielk� liczb� kolorów. Od strony 
formalnej logo powinno by� schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem  
i mo�e składa� si�: 

• tylko z logotypu (stylizacji literowej) 
• tylko z elementu graficznego b�d�cego symbolem 
• lub te� zawiera� poł�czenie obu tych rzeczy 

4. Autor projektu bior�cy udział w konkursie mo�e przedstawi� 2 prace (dwa projekty)  

5. Projekt powinien by� wykonany w technice komputerowej i dostarczony na płycie CD 

6. Do ka�dego projektu logo nale�y doł�czy� (w pliku tekstowym) dane o autorze: 

- nazwisko i imi�,  klasa 

7. Podstawowym kryterium oceny prac b�d� walory artystyczne, oryginalno��, 
kompozycja, pomysł. Prace b�d�ce plagiatem nie zostan� dopuszczone do konkursu 

8. Zgłoszone do konkursu prace stan� si� własno�ci� organizatora (II LO z BJN w Bielsku 
Podlaskim)  

II. TERMINY 

1. Prace na CD nale�y składa� w pracowni komputerowej II LO z BJN do 26 pa�dziernika 
2007r. 

2. Podsumowanie konkursu, wr�czenie nagród odb�dzie si� na jednej z uroczysto�ci 
szkolnej 

III. JURY, NAGRODY 

1. Jury oceni prace, przyzna nagrody (odtwarzacz MP3, pendrive) ufundowane przez Rad� 
Rodziców II LO z BJN w Bielsku Podlaskim. Najlepszy projekt stanie si� oficjalnym logo 
szkoły i b�dzie wykorzystywany w dokumentach szkolnych 

IV. ORGANIZATOR KONKURSU 

II LO z BJN im. B.Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim  


