
Regulamin konkursu 

na nazwę i logo  
koła fizyczno-astronomicznego 
w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych  

im. Jana Pawła II 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Szkolne Koło fizyczno-astronomiczne  
w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu 
pod opieką nauczyciela Ewy Marczewskiej 
 
II. ADRESAT KONKURSU 

Uczniowie Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu 
 
III. CELE KONKURSU 

- zaangażowanie uczniów w życie szkoły 

- motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań 

- rozwijanie wrażliwości twórczej 

- popularyzacja fizyki i astronomii 

 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

- przedmiotem konkursu jest wymyślenie nazwy dla Koła fizyczno-astronomicznego 
w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu, która musi 
nawiązywać do fizyki lub astronomii oraz stworzenie logo Koła związanego z nazwą 
- Logo musi zawierać zapis „Koło fizyczno-astronomiczne w ZZSP im. JP II w Zgierzu” 
i wymyśloną nazwę 
- Logo musi być stworzone w legalnym oprogramowaniu graficznym i zapisane w formacie 
.jpg oraz mieć pojemność 2-6 MB 
- praca musi być samodzielna; dopuszczalne jest korzystanie z obrazów udostępnionych 
w internecie na licencji Creative Commons Zero (np. z serwisów Pixabay, Unsplash etc.) 
 
 



 

VI. KRYTERIA OCENIANIA 

Ocenie podlegają 
- oryginalność pracy i wyraźne nawiązanie do fizyki/astronomii 
- walory artystyczno-wizualne 
- jakość techniczna pracy 
 
V. ZGŁOSZENIE  DO KONKURSU  

Prace  do konkursu międzyszkolnego należy przesłać na adres: 
ewa.marczewska@zgierz.edu.pl 
W tytule maila należy napisać: Konkurs – LOGO – koła fizyczno-astronomicznego 
natomiast w treści: oddział – nazwisko i imię uczestnika konkursu 
oraz wymyśloną nazwę a w załączniku plik graficzny z Logo 
 

VI. TERMINARZ KONKURSU  

- prace należy przesłać do dnia 30.09.2022 r. 
- ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3.10.2022 r. poprzez ogłoszenie w librusie, 
w grupie facebookowej Koła oraz na stronie internetowej Zgierskiego Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu 
 
VII. NAGRODY 

- Autorzy prac spełniających kryteria konkursu zostaną nagrodzeni ocenami z fizyki. 
- Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. 
- Autor zwycięskiej pracy otrzyma dyplom i nagrodę. 
- Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej pracy i nie 
przyznania nagrody. 
- Wybrane projekty zostaną zaprezentowane w grupie facebookowej Koła oraz na stronie 
internetowej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu. 
 
VIII. WARUNKI KONKURSU 
 
- Uczeń przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronnie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
konkursu. 
- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerobienia pracy wybranej na Logo Koła. 
- Decyzja Organizatora Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac konkursowych.  
- Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika, w tym  na publikację jego wizerunku na potrzeby dokumentacji i celów 
promocyjnych konkursu.  
- Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników na  
późniejszy. 
- Ostateczna interpretacja regulaminu oraz wszelkich aspektów nie ujętych w regulaminie 
należy do organizatora konkursu. 
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