КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ЛОГА ПРОЈЕКТА „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ШКОЛЕ”

Позивају се сва заинтересовани ученици школе да учествују на Конкурсу за израду идејног
решења лога школског пројекта „Одрживи развој школе“, програма Еразмус +, подржаног и
финанасираног средствима Фондације Темпус. Више о пројекту можете прочитати на школском
сајту (www.teslabg.edu.rs).
Циљ конкурса је да се добије квалитетно, оригинално и једноставно решење лога који ће
бити заштитни знак школског пројекта.
Идејно решење лога треба да симболизује школски пројекат чији су циљеви засновани на
ширењу свести о коришћењу зелене енергије, енергетској ефикасности и одрживом развоју.
Циљеви треба да се остваре кроз развој међупредметних компетенција везаних за наведене теме
и то путем активности које ће ученици у сарадњи са наставницима осмислити и остварити на
часовима из различитих предмета.
Партнерска школа на пројекту је Средња шола технишких срок Шишка из Љубљане
(www.ssts.si).
Лого ће бити коришћен на свим промотивним материјалима.
Право учешћа на конкурсу имају само ученици школе и то тако да само један аутор може да
пријави максимално два идејна решења.
Идејно решење лога треба да:
 буде израђено у векторском облику
 садржи знак (графички елемент који симболизује заједништво, партнерство школа)
 логотип (словни знаци тј. називи пројекта на српском језику на ћирилици и на
словеначком језику - Trajnostni razvoj šole).
Идејно решење лога треба да буде достављено на мејл адресу: odrzivirazvojskole@gmail.com
У мејлу је потребно навести: име и презиме, одељење и кратак опис идејног решења у
текстуалном фајлу до 500 карактера, постављеног у прилогу.
Услови Конкурса:
1. Конкурс је отворен од 02.10. 2018. године до 08.10.2018. године у 12ч.
2. Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узимати у разматрање.
3. Комисија (Пројектни тим) задржава право да од аутора чији је рад изабран тражи дораду
или измене појединих елемената идејног предлога логоа, што је аутор обавезан да прихвати,
осим у случају да измена мења карактер његовог предлога.
4. Аутор чији предлог идејног решења буде изабран и награђен сагласан је са преносом свих
ауторских права и потраживања по основу свог рада.
Аутор чији предлог идејног решења буде изабран има право на награду у виду техничке
опреме која ће му бити уручена на прослави поводом Школске славе, Светог Саве 27. Јануара
2019. године..
Комисија ће по завршетку конкурса прегледати све доспеле радове и извршити одабир
најбољег идејног решења у року од 5 дана од дана истека рока за достављање предлога и о томе
обавестити јавност на школском сајту.
За сва додатна питања се можете обратити путем мејла odrzivirazvojskole@gmail.com

У Београду,
02.10.2018.

Пројектни тим

