
Wytyczne do przygotowania projektu plakatu promującego  

Dzień Dziecka w Luksemburgu 

 

Tło historyczne:  

Impreza plenerowa  z okazji Dnia Dziecka organizowana jest przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły 

Polskiej w Luksemburgu (APEEPL) oraz Szkołę Polską od roku 2007. Z roku na rok  impreza gromadzi setki 

Polaków, którzy zbierają się nie tylko po to, aby miło spędzić czas z dziećmi i znajomymi. Zgłaszają się również 

w roli wolontariuszy pomagając w realizacji imprezy i budując tym samym poczucie wspólnoty i 

przynależności. Imprezę tę, coraz chętniej i coraz liczniej odwiedzają też rodziny innych narodowości chwaląc 

nas za świetną organizację i przyjazną atmosferę. My, członkowie APEEPL, traktujemy Dzień Dziecka jako 

wizytówkę Polaków w Luksemburgu.  

Podczas imprezy proponujemy różne atrakcje dla starszych i młodszych dzieci: aktywności sportowe, 

intelektualne, kulturalne, artystyczne oraz czystą zabawę przy wykorzystaniu atrakcyjnych sprzętów. Dorośli 

w tym czasie mogą pielęgnować i rozbudowywać kontakty towarzyskie. 

Wstęp na imprezę jest darmowy- jedynym kosztem dla uczestników jest zakup jedzenia, napojów oraz ciast. 

Jest to zarazem podstawowe źródło dochodu z imprezy , który w całości jest wykorzystywany na działalność 

statutową APEEPL: wspieranie Szkoły Polskiej oraz organizacja Polskiego Przedszkola. Dlatego im więcej gości, 

tym lepiej! Aby zrealizować ten cel, musimy odpowiednio rozpropagować imprezę, aby wywołać 

zainteresowanie  a następnie liczną frekwencję.  

Czego potrzebujemy: 

Potrzebujemy grafiki, która wykorzystana w formie plakatów, ulotek oraz ogłoszeń prasowych, 

internetowych i facebookowych będzie zachęcała do uczestnictwa w imprezie.  

Chcielibyśmy stworzyć prosta i czytelna grafikę, która oddając charakter imprezy będzie jednocześnie łatwo 

rozpoznawalna i rzucająca się w oczy.  

Naszym celem jest również stworzenie Znaku Rozpoznawczego imprezy, który będzie można wykorzystać w 

kolejnych latach.  

Jakie są kryteria oceny 

Wyrazistość- plakat musi być widoczny i wybijający się z otoczenia 

Unikalność / rozpoznawalność  

Czytelność przekazu 

Dopasowanie do charakteru imprezy: radość/zabawa/bycie razem/lato 

Możliwość adaptacji na różne formy: plakaty, ulotki, reklamę internetową itp.  

 

Co musi znaleźć się na w grafice:  

Nazwa/logo imprezy - do zaproponowania 

Data i miejsce imprezy  

Logo APEEPL (w załączniku) 



Kolor pomarańczowy- jako kolor logo bardzo mile widziany.  

Miejsce na logo 3 najważniejszych partnerów/sponsorów. 

Pozostałe informacje znajdą się na tylnej stronie ulotki.  

Prawa autorskie 

Zgłoszona praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Dlatego każde zgłoszenie będzie 

wymagało pisemnego oświadczenia, że praca jest autorskim projektem osoby zgłaszającej. 

Autor wybranego projektu przekaże APEEPL prawa do wykorzystania zaproponowanej grafiki na wszystkich 

polach eksploatacji a w szczególności w Internecie, prasie, na plakatach, ulotkach oraz prawa do dowolnego 

jej modyfikowania.   

Co dajemy w zamian?  

- Zwycięzca, czyli autor wybranej przez nas grafiki otrzyma bon o na kolację dla dwojga o wartości 100 Euro. 

- Ogłoszenie nazwiska zwycięzcy na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku 

Jeżeli nadesłane prace nie spełnią naszych oczekiwań, zastrzegamy sobie prawo, do nieogłaszania zwycięzcy 

konkursu. 

Forma prezentacji 

Przykładowy projekt plakatu A4 w formie rysunku/obrazu lub grafiki komputerowej.  

Nadchodzące prace prosimy wysyłać na adres:  

Apeepl@rodzice.lu 

Jakie są terminy:  

1 stycznia:  Ogłoszenie konkursu  

18 lutego:  Ostateczny termin nadsyłania prac 

25lutego:  Rozstrzygnięcie konkursu 

Forma zgłoszeń: 

Chętnych prosimy zgłaszać się  za pomocą formularza dostępnego pod poniższym linkiem- pomoże nam to 

monitorować status konkursu i wysyłać przypomnienia o terminach. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsIWvD9Tqb9zSC5xzQGKyQSf2jCJnW7sfnx_RGTr-

GkdFZqg/viewform 

Prace konkursowe prosimy wysyłać w formie skanu na adres: apeepl@rodzice.lu, ewentualnie pocztą na 

adres:  

APEEPL asbl 

RSC F0007494 

20, rue de Vianden 

L-2680 Luxembourg. Przed wysłaniem pracy pocztą prosimy o wcześniejszą informację mailową.   

Do pracy prosimy dołączyć dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres mailowy i nr telefonu. 

 



 

 


