
„Logo Szkolnego Centrum Informacyjnego”
propozycja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W styczniu 2002 roku rozpoczęło działalność Szkolne Centrum Informacji. Od
kwietnia 2004 roku prowadzona jest strona internetowa SCI, która informuje
zainteresowanych o zborach , godzinach otwarcia i wielu ważnych wydarzeniach z życia
biblioteki. Aby jeszcze bardziej być zauważonym i zapamiętanym w środowisku, w którym
pracujemy (i nie tylko) brakowało nam znaku graficznego SCI, który spełniałby jednocześnie
rolę informacyjną i był symbolem biblioteki na miarę XXI wieku.

Powstał zatem pomysł zorganizowania wśród młodzieży naszej szkoły konkursu na
logo SCI. Założyłyśmy, że powinien być to znak graficzny, który będzie mógł być
wykorzystany głównie na stronie internetowej biblioteki przyciągając uwagę zwiedzających.
Miało być to połączenie stylizacji literowej (SCI) z elementami grafiki komputerowej.

Konkurs przeprowadzony został przy współpracy nauczycieli technologii
informacyjnej, ponieważ na tych zajęciach młodzież uczyła się wykorzystywać różne
programy graficzne.

Cele konkursu:

• wspomaganie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• aktywizacja młodzieży,
• rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna
• kształtowanie umiejętności wykorzystania wiadomości z  technologii

informacyjnej
• przybliżenie uczniom historii powstania i form pracy SCI

Dla uczniów przygotowany został szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest projekt logo Szkolnego Centrum Informacji

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo z przedstawionych jury projektów.

Po zatwierdzeniu przez jury będzie ono służyć jako oficjalny znak Szkolnego Centrum
Informacji.

Uczestnictwo
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, którego projekt spełni warunki
niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik może przedstawić więcej niż jeden projekt.

Termin
Termin składania prac upływa  z dniem  4 kwietnia 2005 roku.



Wymagania techniczne
Projekt logo należy składać zapisany na dyskietce lub płycie CD-R. Powinien być
przedstawiony jako grafika komputerowa w dowolnym programie graficznym.

Wymagania formalne
Logo powinno zawierać w sobie trzy pierwsze litery będące skrótem Szkolnego Centrum
Informacji  (SCI) oraz znak (symbol) nawiązujący do charakteru prowadzonej
działalności Szkolnego Centrum Informacji.

Wymagania artystyczne
W tym względzie jury zdaje się całkowicie na poczucie artystycznego smaku autora.
Należy jedynie unikać  świadomego powielania istniejących wzorów.

Przedmiot oceny

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące cechy projektu:

� oryginalność

� wyrazistość (czytelność)

� reprezentatywność

� ogólny artystyczny wygląd

� symbolika

� możliwość łatwej manipulacji przy publikacji (uniwersalno ść)

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie nastąpi w drodze oceny punktowej dokonanej przez członków jury w
dniu 15 kwietnia 2005 r. Zwycięży projekt, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Nagrody i prawa autorskie

Główną nagrodą w konkursie jest:

�         umieszczenie zwycięskiego logo wraz z danymi autora projektu na stronie www
Szkolnego Centrum Informacji,

�         ocena celująca z przedmiotu „Technologia informacyjna”

�         nagroda rzeczowa ufundowana przez Szkolne Centrum Informacji

Z pozostałych prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa w czytelni
Szkolnego Centrum Informacji.

Prace biorące udział w konkursie staną się automatycznie własnością Szkolnego
Centrum Informacji i szkoła nie będzie miała jakichkolwiek zobowiązań z tytułu
używania logo w przyszłości.

Uwagi ogólne



We wszystkich sprawach spornych decyduje jury konkursu.

Inne informacje

W sprawach związanych z konkursem, a nie objętych regulaminem lub po dodatkowe
wyjaśnienia regulaminu proszę się kontaktować z p. Esterą Rzenno-Katerla lub pisać na
adres www sci6@wp.pl

Jury konkursu

Organizatorzy:  Estera Rzenno-Katerla, Danuta Budzoń

WYNIKI KONKURSU

Konkursowi towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac w czytelni w formie tradycyjnej oraz
w postaci prezentacji Power Point. (załącznik1).

Nagrodzone prace (dwie równorzędne) można zobaczyć na naszej stronie SCI:
http://www.pz4seg.internetdsl.pl/sci

Zapraszam do ich obejrzenia i wykorzystania pomysłu w swojej bibliotece.

Estera Rzenno-Katerla

Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu


