REGULAMIN KONKURSU
NA ZAPROJEKTOWANIE LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA W
TORUNIU
I. INFORMACJE OGÓLNE
§1
Organizatorem Konkursu na zaprojektowanie logo Młodzieżowej Rady Miasta w Toruniu,
jest Młodzieżowa Rada Miasta w Toruniu.
§2
Celem konkursu jest stworzenie logo oraz zaangażowanie młodych ludzi w działalność
MRM.
§3
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczniów szkół ponad gimnazjalnych w
Toruniu.
§4
Konkurs jest finansowany ze środków pochodzących od sponsorów.
II. UCZESTNICY
§5
1. Do Konkursu mogą by
zgłaszane osoby uczące się w szkole ponad gimnazjalnej na terenie miasta Torunia.
III. ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
§6
1.Kandydat do Konkursu zawiadamia o swoim udziale poprzez wypełnienie i przekazanie
gotowego formularza zgłoszeniowego (wysłanego w załączniku) wraz z projektem logo.
2. Kandydat, który wysłał formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na udział w
Konkursie i wykorzystanie jego pracy (w postaci logo) przez Młodzieżową Radę Miasta do
jej własnych potrzeb.
3. Formularz zgłoszeniowy oraz projekt logo jest podstawą oceny Kandydata.
4. Formularz zgłoszeniowy oraz projekt logo należy przesłać lub dostarczyć Radnemu
MRM do dnia 30 maja.
5. Kolejność zgłoszeń przy wyborze laureatów nie ma znaczenia.
§7
1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w załączniku oraz u Młodzieżowych Radnych
Twojej szkoły.
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem logo należy:
a) wysłać na adres pocztowy mrm_torun@onet.pl z tematem wiadomości: KONKURS;
b) przekazać nagrany na płycie CD/DVD w formacie JPG młodzieżowemu Radnemu w
Twojej szkole.
IV. OCENA
§8
1. Laureaci wybierani będą spośród uczestników, którzy poprawnie wypełnili zgłoszenie i
przekazali projekt logo w odpowiednim formacie.
2. Przy ocenie uwzględnia w szczególności następujące kryteria:
a) pomysłowość,
b) zaangażowanie uczestnika w projekt,
c) przejrzystość przekazu.
VII. NAGRODY
§9
1. Nagrodę dla Laureatów Konkursu finansuje SPONSOR lub SPONSORZY.
2. Nagrodą jest Ipod.
3. Spośród uczestników wyłonieni zostaną trzej laureaci.

4. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 11 czerwca, podczas imprezy charytatywnej na
rzecz Domu Dziecka w Toruniu organizowanej przed MRM.
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
§ 10
Zapytania można zgłasza
za pomocą poczty elektronicznej na adres mrm_torun@onet.pl
lub przez bezpośrednie zwrócenie się do Radnego MRM w Twojej szkole.

w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Torunia
zatwierdza Przewodniczący Patryk Jaworski

