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 Projekt został sfinansowany ze środków 

Klauzula wydawnicza: „Wyłączną odpowiedzialnośd za 

treśd publikacji ponosi wydawca. FRSE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek 

sposób.” 

REGULAMIN 

Regulamin konkursu na logo międzynarodowego  projektu 

edukacyjnego „Z tradycją w nowoczesność, czyli polsko-ukraioskie 

gotowanie”  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) ukraioska 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 

03.07.2018r. (przesyłając na adres e-mail) 

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

(do dnia 20.08.2018r) 

c) 3 Etap – wybór najlepszej pracy- rozstrzygnięcie konkursu (23.08.2018r.) 

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 byd wykonane w dwuosobowych grupach lub samodzielnie. 
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5. Prace  wysyłamy na e-mail wymiana.polskoukrainska@op.pl (grupa 

polska i ukraioska) oraz  oddajemy  w wersji papierowej do koordynatora 

projektu Pani Anny Wyrwich – Polska, pani Iryny Lipchanskiej – Ukraina. 

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 ukraioskiej 

-   Dwie osoby z projektowej grupy polskiej i ukraioskiej  

(W komisji nie może zasiąśd osoba, której praca zakwalifikowała się do 

trzeciego etapu konkursu) 

7. Postanowienia koocowe:  

a) Komisja konkursowa ( do dnia 24.08.2018r) 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 „Z tradycją w nowoczesnośd, czyli 

polsko-ukraioskie gotowanie”  realizowanym pomiędzy ZS w 

Nowym Mieście, a 144 LO w Kijowie.  

 

Opracowanie: 

Natalia Konieczek 

Patrycja Roman  

Ada Roman 

Victoria Romanowska 
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Projekt został sfinansowany ze środków 

Klauzula wydawnicza: „Wyłączną odpowiedzialnośd za 

treśd publikacji ponosi wydawca. FRSE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek 

sposób.” 

ПРАВИЛА 

Правила конкурса на логотип международного 

образовательного проекта Z tradycją w nowoczesność, czyli polsko-

ukraioskie gotowanie/ With tradition into modernity, that is to say Polish-

Ukrainian cooking, который будет реализован между Школой в 

Новом Месте, а 144 Общеобразовательным Лицеем в Киеве.  

1. Участники конкурса:  

c) Польская проектная группа действующая в Школе им. 

Европейской Интеграции в Новом Месте. 

d) Украинская проектная группа действующая в 144 

Общеобразовательном Лицее в Киеве. 

2. Этапы конкурса: 

Конкурс состоит из трёх этапов: 

d) 1 Этап – участники проектной группы отдают свои работы в 

бумажном варианте (координатору проекта в Польше/ на Украине) 

или посылают э-майлом по почте до 03.07.2018 г. 

e) 2 Этап – будут выбраны две самые хорошие работы из Польши и две 

с Украины (до 20.08.2018 г.) 

f) 3 Этап – выбор самой хорошей работы – решение конкурса 

(23.08.2018 г.) 

3. Форма конкурсной работы: 

d) Разрешены все техники работы кроме пространственной формы. 
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e) Бумажный или электронный вариант. 

f) Размер работы в бумажном варианте максимально А4. 

4. Работы можно делать в группах состоящих из двух человека или 

самостоятельно. 

5. Работы посылаем по почте э-майлом wymiana.polskoukrainska@op.pl                                           

(польская и украинская группы) и отдаём в бумажном варианте 

координатору проекта Госпоже Анне Вырвих – Польша, Госпоже 

Ирине Липчанской – Украина. 

6. Конкурсная комиссия: 

c) На втором этапе конкурса две самые хорошие работы 

выбирают участники проекта, при помощи голосования, и 

координатор проекта в Польше и на Украине. 

d) На третьем этапе конкурса в состав конкурсной комиссии 

входят: 

-  Директор школы в Польше и на Украине 

-  По два человека с проектной группы польской и украиской 

(В комиссии не заседает человек, которого работа будет допущена к 

третьему этапу конкурса). 

7. Заключительная часть:  

d) Конкурсная комиссия до 24.08.2018 г. опубликует результаты 

конкурса на сайте школ и на общественном профиле школ 

участвующих в проекте. 

e) Решение конкурсной комиссии окончательное. 

f) Автор или авторы победительного проекта делают доступным 

логотип к целям связанным с проектом, который реализован 

между Школой в Новом Месте, а 144 Общеобразовательным 

Лицеем в Киеве.  

 

Обработка: 

Наталия Конечек 

Патрыция Роман  

Ада Роман 

Виктория Романовска 


