
„Przyjaciel PPEM” 
Konkurs plastyczny na projekt logotypu  

instytucji wspierającej realizację  
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej 

 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprasza 

do udziału w Konkursie plastycznym na projekt logotypu, który będzie przy-
znawany instytucjom wspierającym realizację Pomorskiego Programu Edu-
kacji Morskiej w szkołach i placówkach oświatowych z terenu województwa 
pomorskiego. Projekt logotypu wyłoniony w konkursie będzie podziękowa-
niem dla osób, instytucji, stowarzyszeń itp., które pomagają szkołom/pla-

cówkom edukacyjnym woj. pomorskiego w prowadzeniu edukacji morskiej i realizacji zadań PPEM.  
 

 
Regulamin  

 

1. Temat konkursu: Projekt logotypu instytucji wspierającej realizację PPEM. 
 
2. Koordynator zadania: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zwany dalej 
Organizatorem.   
 
3. Sekretariat konkursu prowadzi: Iwona Poźniak, ODN w Słupsku.  
e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl. 

 
4. Cele konkursu:  

 umożliwienie uczniom zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych oraz wykazania się 
aktywnością twórczą i kreatywnością, 

 stworzenie możliwości prezentacji najciekawszych prac przygotowanych przez uczniów,  
 wyłonienie projektu logotypu, który będzie przyznawany osobom, instytucjom i organizacjom 

wspierającym realizację PPEM. 
 

5. Uczestnicy:  
 uczniowie wszystkich szkół/placówek oświatowych z obszaru/terenu województwa pomorskiego 

(bez podziału na kategorie wiekowe). 
 

6. Konkurs ma trzy etapy: 
Etap I – szkolny: 
 szkoła/placówka z obszaru/terenu województwa pomorskiego wyłania i zgłasza do konkursu mak-

symalnie 3 projekty logotypów,  
 projekty konkursowe: 

 powinny być pracami wykonanymi indywidualnie przez uczniów (nie przewiduje się prac 
grupowych), 

 mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską lub techniką komputerową, 

 powinny być przesłane do Organizatora w wersji elektronicznej w plikach jpg (rozdziel-
czość pliku nie może być mniejsza niż: 2480x3508 – 300 DPI – praca powinna być dostoso-
wana do wydruku w formacie A4) na adres e-mail: edukacjamorska@odn.slupsk.pl w ter-
minie do 14 lutego 2020 r. (w tytule maila proszę wpisać: konkurs – logo), 

 w mailu należy przesłać dane autora pracy oraz zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych 
na potrzeby upowszechniania wyników konkursu – Załącznik nr 1 (prace bez ww. zgód nie wezmą 
udziału w konkursie). 

Etap II – jurorski:  
 spośród nadesłanych prac, do 28 lutego 2020 r. komisja wyłoni 10 projektów logotypów do kolej-

nego etapu konkursu, 



 projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

 zgodność z tematem konkursu, 

 oryginalność pomysłu, 

 walory artystyczne, 

 czytelność projektu, 

 estetyka wykonania; 
 prace zawierające elementy, do których uczeń nie ma praw autorskich (elementy graficzne pobrane 

ze stron internetowych itp.), będą dyskwalifikowane. 

Etap III – głosowanie internetowe: 

 projekty wybrane przez jurorów zostaną zamieszczone w internecie: na stronie PPEM – www.edu-
kacjamorska.pomorskie.eu oraz fanpage’u PPEM na Facobooku, 

 na ww. stronach w dniach od 6 do 13 marca 2020 r. odbędzie się głosowanie internetowe na naj-
lepszy projekt logo, 

 w głosowaniu może wziąć udział każdy odwiedzający stronę internetową PPEM i fanpage Programu, 
 18 marca 2020 r. Organizator zamieści wyniki głosowania na stronie www.edukacjamorska.pomor-

skie.eu oraz fanpage’u PPEM na Facebooku. 
 

7. Nagrody:  
 autorzy 3 prac, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym, otrzymają dy-

plomy laureata i nagrody rzeczowe, 
 autorzy pozostałych 7 prac, biorących udział w głosowaniu internetowym, otrzymają dyplomy i upo-

minki, 
 o terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator konkursu poinformuje opiekunów uczniów na-

grodzonych i wyróżnionych prac mailowo oraz za pośrednictwem strony www.edukacjamorska.po-
morskie.eu.  

8. Prawa autorskie nadesłanych projektów przechodzą na własność Organizatora. Zwycięski projekt 
logo będzie promował instytucje wspierające działania PPEM. 
 

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz przetwarzania wybranych   
i nagrodzonych prac oraz wykorzystywania ich podczas realizacji zadań Pomorskiego Programu Edu-
kacji Morskiej. 
 

10.   Harmonogram konkursu: 
 do 14 lutego 2020 r. – etap szkolny, przesyłanie prac do organizatora konkursu 
 28 lutego 2020 r. – etap wojewódzki – jurorski: wyłonienie 10 projektów logotypów do głosowa-

nia internetowego 
 6 do 13 marca 2020 r. – etap internetowy: głosowanie online 
 18 marca 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu 
 maj/czerwiec 2020 r. – wręczenie nagród i wyróżnień 

 
11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptację wszystkich punktów jego Regulaminu.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


