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REGULAMIN 

Regulamin konkursu na logo międzynarodowego projektu edukacyjnego  

„W zgodzie z naturą, polsko-ukraińska eko-przygoda”  

realizowanego pomiędzy ZS w Nowym Mieście, a 144 LO w Kijowie. 

1. Uczestnicy konkursu: 

 a) polska grupa projektowa działająca w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym 

Mieście, 

b) ukraińska grupa projektowa działająca w 144 LO w Kijowie. 

2. Etapy konkursu: 

 Konkurs składa się z trzech etapów: 

 a) 1 Etap – uczestnicy grupy projektowej składają prace w wersji papierowej ( do 

koordynatora projektu w Polsce/ Ukrainie) i elektronicznej do dnia 24.08.2021 (przesyłając na 

adres e-mail)  

b) 2 Etap - wybrane zostają dwie najlepsze prace z Polski i dwie z Ukrainy (27.08.2021) 

c) 3 Etap – wybór najlepszej pracy- rozstrzygnięcie konkursu (30.08.2021)3. For 

3. Forma pracy konkursowej: 

a) Dozwolone są wszystkie techniki, oprócz formy przestrzennej. 

 

b) Wersja papierowa lub elektroniczna. 

c) Format pracy w wersji papierowej max A4. 

4. Prace mogą być wykonane w dwuosobowych grupach lub samodzielnie. 

5. Prace wysyłamy na e-mail ainaw108@interia.pl (grupa polska i ukraińska) oraz oddajemy 

w wersji papierowej do koordynatora projektu Pani Anny Wyrwich – Polska, pani Iryny 

Lipchanskiej – Ukraina. 

mailto:ainaw108@interia.pl
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6. Komisja konkursowa: 

a) Na drugim etapie konkursu dwie najlepsze prace wybierają uczestnicy projektu w drodze 

głosowania oraz Koordynator projektu z Polski i Ukrainy.  

b) Na trzecim etapie konkursu w skład komisji konkursowej wchodzą:- Dyrektor szkoły 

polskiej i ukraińskiej - Dwie osoby z projektowej grupy polskiej i ukraińskiej. 

(W komisji nie może zasiąść osoba, której praca zakwalifikowała się do trzeciego etapu 

konkursu) 

7. Postanowienia końcowe:  

a) Komisja konkursowa (1.09.2021) opublikuje wyniki na stronie internetowej szkół oraz na 

profilu społecznościowym szkół biorących udział w projekcie. 

b) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

c) Autor lub autorzy zwycięskiego projektu udostępniają logo do celów związanych z 

projektem „W zgodzie z naturą, polsko-ukraińska eko-przygoda” realizowanym pomiędzy 

ZS w Nowym Mieście, a 144 LO w Kijowie. 

Opracowanie:  

Artur Wróblewski 

Kacper Wardzyński 

 

 
w wersji papierowej max A4. 

a) Dozwolone są wszystkie techniki, oprócz formy przestrzennej. 

b) Wersja papierowa lub 2013. Forma pracy konkursowej: 

elektroniczna. 

c) Format pracy w wersji papierowej max A4.8 PL-UA 

2018 PL-UA 

 

2018 PL-UA 
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