
 

KONKURS NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+ “LIMITED BUT OPEN-MINDED” 
realizowanego w latach 2022-2024 

 

Konkurs jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie                 

w Polsce oraz w Szkole im. Alexandre Herculano w Santarém w Portugalii. 

 

Cel i założenia konkursu: 

 

Celem konkursu jest wyłonienie logo (najlepszego symbolu graficznego) projektu Erasmus+,  

w którym biorą udział ww. szkoły partnerskie. 

 

Logo wykorzystywane będzie w dokumentacji związanej z projektem, materiałach promocyjnych, stronach 

internetowych oraz innych materiałach związanych z projektem. 

 

Konkurs trwa od 13.01.2023- 31.01.2023 r. 

 

Spośród nadesłanych prac w każdej ze szkół partnerskich szkolne komisje konkursowe wybiorą trzy prace,  

a zwycięskie logo zostanie wyłonione w drodze głosowania przez społeczność szkolną obu szkół 

partnerskich. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego          

w Lublinie w Polsce oraz w Szkole  im. Alexandre Herculano w Santarém w Portugalii w wieku 12-15 lat. 

 

Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie. 

 

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. Logo nie może zawierać elementów, do których 

prawa autorskie posiada inna osoba. 

 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie w dowolny sposób logo przez 

szkoły partnerskie projektu oraz akceptacją warunków konkursu. 

 

Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość projektów w formacie PNG przy wykorzystaniu wybranego 

programu graficznego, np. Canva, Postermywall, Paint, GIMP lub innych. 

 

Logo powinno zawierać: 

 

 tytuł projektu: Limited but Open-minded                                                               

 elementy graficzne charakterystyczne dla państw uczestniczących w projekcie: Polski i Portugalii 

oraz nawiązujące do projektu (flagi, symbole narodowe, budowle, natura) 

 nazwy krajów uczestniczących w projekcie: POLAND, PORTUGAL  

 graficzną prezentację wybranych modułów projektu:  

CULTURAL HERITAGE, CONTACT WITH NATURE, HEALTHY LIFESTYLE, SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT.   (DZIEDZICTWO KULTUROWE,W  KONTAKCIE Z NATURĄ, ZDROWY STYL ŻYCIA, 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ) 

Prace należy wysłać na adres: anita.huzarek.gwardjak@gmail.com 

 

Kryteria wyboru logo: 

 zgodność autorskiego projektu z regulaminem 

 poszanowanie praw autorskich 

 oryginalność, prostota i łatwość zapamiętywania znaku   

 estetyka pracy 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac 
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