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LOGO CONTEST 

 The logo can be a painting or be  made by a software.  

 The final version of the logo MUST be suitable for high quality printing. Therefore, some logos may 

be vectorized( converted)  after submission. 

 The logo is not necessary to contain the word “CHANGE” 

 Students should take into consideration to transform it in white and black colors, too.  

 Each school can decide if  it is going to be a team work or each student will  on his/her own? 

 Flags or colors of partners countries: Poland, Greece, Italy, Romania, Turkey and Lithuania can be 

included. 

 The student or  students must submit it with a short description in English (one paragraph) explaining 

the basic concept. 

 All students’ participation must be in an e-form (maybe with our help) and include tha students’ name 

and e-mail 

 The deadline for entries is the 10th October  2018.  

 

 Each country will choose the two the best logo and then all twelve logos will be evaluated in Poland 7-9 

November 2018, and the best logo chosed by the voting (two people from one country) 

 The announcement of the winning logo will me made by the coordinator 

 The winner get a certificate made by the coordinator a special prize will be founded too. 

 

A useful video to set the selection criteria for the winning logo: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8z1ynTvwYo 

 

CONCURS de LOGO 
• Sigla poate fi o imagine pictată sau poate fi făcută printr-un software. 

• Versiunea finală a siglei TREBUIE să fie potrivită pentru imprimare de înaltă calitate. Prin urmare, 

unele logo-uri pot fi vectorizate (convertite) după depunere. 

• Nu este necesar ca sigla să conțină cuvântul "CHANGE" 

• De asemenea, elevii ar trebui să ia în considerare transformarea logo-ului în alb-negru. 

• Fiecare școală poate decide dacă va fi o echipă de lucru pentru logo sau dacă fiecare elev va lucra 

pe cont propriu 

• Pot fi incluse steagurile sau culorile țărilor partenere: Polonia, Grecia, Italia, România, Turcia și 

Lituania. 

• Elevul sau elevii participanţi la crearea logo-ului trebuie să-l prezinte printr-o scurtă descriere în 

limba engleză (un paragraf) care explică conceptul de bază. 

• Logo-ul elevilor trebuie să fie transmis în variantă electronică (poate cu ajutorul cadrelor didactice) 

și să includă numele elevilor și adresa de e-mail 

• Termenul limită pentru înscrieri este 10 octombrie 2018. 

 

- Fiecare țară va alege două dintre cele mai bune logo-uri și apoi toate cele douăsprezece logo-uri vor 

fi evaluate în Polonia 7-9 noiembrie 2018; cel mai bun logo va fi votat (două persoane din fiecare 

ţară) 

- Anunțul logo-ului câștigător va fi făcut de către coordonator 

- Câștigătorul obține un certificat eliberat de coordonator și un premiu special  

 

Un videoclip util pentru setarea criteriilor de selecție pentru sigla câștigătoare: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8z1ynTvwYo 
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