
 

 

Let’s Explore Our Roots 
to Shape Our Common Future 
 

Lithuania   Poland   Romania   Turkey 

 

    

 

 
 

Page 1 of 4 
 

 
 
Slogan Contest Submission Guidelines 
for the ERASMUS Plus project titled: 
Let’s Explore Our Roots to Shape Our 
Common Future. 

Wytyczne dotyczące zgłoszeń do 
Konkursu na Slogan dla projektu 
ERASMUS Plus pod tytułem: Odkryjmy 
nasze korzenie, by ukształtować naszą 
wspólną przyszłość. 

  
  
§ 1 Overview 
 

1. The purpose of this Slogan Contest is to 
invent a slogan for the ERASMUS Plus 
project titled: Let’s Explore Our Roots to 
Shape Our Common Future. The project 
will be implemented in four institutions: 
● Moletu Pradine Mokykla (Lithuania) 
● Szkola Podstawowa nr 14 z Oddzialami 

Dwujezycznymi w Tychach (Poland) 
● Liceul Tehnologic Ing. Ionete Aurelian 

Malu Mare (Romania) 
● Manavgat Anadolu Imam Hatip Lisesi 

(Turkey) 
2. The slogan will be used online, in print, on 

banners and on gadgets like T-shirts or 
folders, etc. 

3. Since it will be used in an international 
project the slogan has to be in English, but 
it must be translatable into the author’s 
mother-tongue (this should ensure that it 
is possible to translate it to all four 
languages: Lithuanian, Polish, Romanian 
and Turkish). The translation to the 
author’s mother-tongue must also be 
provided. 

4. Flexibility is a key requirement, so the 
slogan must also ‘look’ good in all fonts 
and be printable in black and white, 
greyscale, as well as colour. 

5.  The Contest is organised by the Project 
Coordinators from the participating 
schools hereafter referred to as the 
Organisers. 

 
 

§ 1. Ogólne cele 
 

1. Celem Konkursu na Slogan jest 
wymyślenie sloganu dla projektu 
ERASMUS Plus pod tytułem: Odkryjmy 
nasze korzenie, by ukształtować naszą 
wspólną przyszłość. Projekt będzie 
realizowany w czterech instytucjach: 
● Moletu Pradine Mokykla (Litwa) 
● Szkola Podstawowa nr 14 z Oddzialami 

Dwujezycznymi w Tychach (Polska) 
● Liceul Tehnologic Ing. Ionete Aurelian 

Malu Mare (Rumunia) 
● Manavgat Anadolu Imam Hatip Lisesi 

(Turcja) 
2. Slogan będzie używany online, w druku, na 

banerach i gadżetach takich jak koszulki, 
teczki itp. 

3. Ponieważ będzie on używany w 
międzynarodowym projekcie, slogan musi 
być w języku angielskim, ale musi być 
przetłumaczalny na język ojczysty autora 
(powinno to umożliwić przetłumaczenie go 
na wszystkie cztery języki: litewski, polski, 
rumuński i turecki). Tłumaczenie na język 
ojczysty autora musi również być 
dostarczone. 

4. Elastyczność jest kluczowym wymogiem, 
dlatego slogan musi ‘wyglądać’ dobrze we 
wszystkich czcionkach i być drukowalny w 
czerni i bieli, w odcieniach szarości, a także 
w kolorze. 

5. Konkurs organizowany jest przez 
Koordynatorów szkół biorących udział w 
projekcie zwanych dalej Organizatorami. 

 
 

§ 2 Copyrighted Matter 
 

1. Entrants should take care to ensure that 
their Entries are not in any way similar to 
existing slogans or other copyrighted 
material. Please respect copyrights of 
other people and invent your own slogan, 

§ 2 Materiały chronione prawem 
autorskim 
 

1. Uczestnicy powinni zadbać o to, aby ich 
zgłoszenia nie były w żaden sposób 
podobne do istniejących sloganów lub 
innych tekstów chronionych prawem 
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based on the idea that inspired you. 
2. A signed statement by the participant that 

the slogan does not include any copyright 
protected or Royalty payable material is 
required. 

 
 

autorskim. Szanuj prawa autorskie innych 
i twórz własny projekt, oparty na idei, 
która cię zainspirowała. 

2. Wymagane jest podpisane oświadczenie 
uczestnika, że jego slogan nie zawiera 
materiałów chronionych prawem 
autorskim lub takich, za które należy 
zapłacić. 

 
 

§ 3 Required Elements 
 

1. The slogan should make reference to the 
concept of unity and/or the idea of 
working together towards a common, 
positive goal. 

2. Although it is not obligatory, the slogan 
could make reference to the European 
Union and/or the words Erasmus, roots 
and future (in English). 

3. The slogan must not contain any abusive 
text. 

4. The slogan should be easy to remember 
therefore it shouldn’t be too long. 

 
 

§ 3 Wymagane elementy 
 

1. Slogan powinien odwoływać się do 
koncepcji jedności i/lub idei wspólnej 
pracy w kierunku wspólnego, pozytywnego 
celu. 

2. Chociaż nie jest obowiązkowe, slogan 
może odnosić się do Unii Europejskiej 
i/lub słów Erasmus, roots i future (w 
języku angielskim). 

3. Slogan nie może zawierać obraźliwego 
tekstu. 

4. Slogan powinien być łatwy do 
zapamiętania, więc nie powinien być zbyt 
długi. 

 
 

§ 4 Deadline for Entries 
 

1. The slogan and completed entry form 
must be submitted by 11:00 GMT, 
Wednesday, 12th November 2018. 

2. They must be submitted to the person 
responsible for the competition in each of 
the participating countries (please contact 
them for more details). 

The entries in Poland must be submitted 
to Mr Jacek Biernacki. 

 
 

§ 4 Ostateczny termin złożenia prac 
 

1. Slogan i wypełniony formularz zgłoszenia 
należy przesłać do godziny 11:00 GMT, w 
środę, 12 listopada 2018 roku. 

2. Slogan i formularz muszą zostać 
przekazane osobie odpowiedzialnej za 
konkurs w każdym z uczestniczących 
krajów (prosimy skontaktować się z nimi 
w celu uzyskania dalszych szczegółów). 

Zgłoszenia w Polsce należy przesłać do 
Pana Jacka Biernackiego. 

 
 

§ 5 Judging will be carried out according 
to the following criteria: 
 

1. Originality of the slogan. 
2. Clarity of message related to the Project 

and/or the ERASMUS plus program. 
3. The catchiness of the slogan. 
4. The competition Organizers reserve the 

right to disqualify any entry at their sole 
discretion. 

 
 

§ 5 Ocena będzie przeprowadzana 
według następujących kryteriów: 
 

1. Oryginalność sloganu. 
2. Klarowność komunikatu związanego z 

Projektem i/lub programem ERASMUS 
plus. 

3. Chwytliwość sloganu. 
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie 

prawo do zdyskwalifikowania dowolnego 
zgłoszenia według własnego uznania. 
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§ 6 Selection of Winners 
 

1. All entries will be examined, those that 
comply with the official contest rules and 
have met the guidelines and specifications 
will be judged. 

2. The Organisers will select up to three 
entries from each participating country 
and place them on an internet voting 
platform without any information about 
the authors. 

3. Voting will take place between the 14th 
and the 16th of November 2018. 

4. The Organisers will name the winner 
during their videoconference on 19th of 
November 2018. 

5. If there is no winner, the Organisers will 
select the winner. 

6. The results of the competition will be 
announced on the participating schools’ 
websites on 20th of November 2018 and 
winner will be notified. 

7. The decision of the Organisers will be 
final. 

 

§ 6 Wybór zwycięzców 
 

1. Wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone, 
te, które spełniają oficjalne zasady 
konkursu i będą zgodne z wytycznymi i 
specyfikacjami zostaną ocenione. 

2. Organizatorzy wybierają maksymalnie trzy 
zgłoszenia z każdego uczestniczącego kraju 
i umieszczają je na internetowej platformie 
głosowania bez żadnych informacji o 
autorach. 

3. Głosowanie odbędzie się między 14 a 16 
listopada 2018 r. 

4. Organizatorzy ustalą zwycięzcę podczas 
wideokonferencji w dniu 19 listopada 2018 
r. 

5. Jeśli nie będzie zwycięzcy, Organizatorzy 
wybierają zwycięzcę. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 
stronach internetowych uczestniczących 
szkół 20 listopada 2018 r., a zwycięzca 
zostanie powiadomiony. 

7. Decyzja Organizatorów będzie ostateczna. 
 
 

§ 7 Intellectual Property Rights 
 

1. Any and all intellectual property or other 
related rights in the slogans submitted in 
this competition will belong to the 
ERASMUS Plus project titled: Let’s 
Explore Our Roots to Shape Our Common 
Future and shall be its sole exclusive 
property. 

2. The Organisers reserve the right to use the 
slogan in any manner that they sees fit. 

 
 

§ 7 Prawa do własności intelektualnej 
 

1. Wszelkie prawa do własności 
intelektualnej lub inne prawa pokrewne do 
sloganów przedstawionych w niniejszym 
konkursie będą należeć do projektu 
ERASMUS Plus pod tytułem: Odkryjmy 
nasze korzenie, by ukształtować naszą 
wspólną przyszłość i będą jego wyłączną 
własnością. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
używania sloganu w dowolny sposób, jaki 
uznają za stosowny. 

 
§ 8 Agreement to Official Rules 
 

1. By participating in the competition, 
participants agree to abide by the rules 
and conditions as established above. 

 

§ 8 Przestrzeganie oficjalnych zasad 
 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy 
zgadzają się przestrzegać zasad i 
warunków określonych powyżej. 

 
§ 9 Final Remarks 
 

1. In the event of inconsistency or 
discrepancy between the English version 
and any of the other linguistic versions of 
this document, the English language 
version shall prevail. 

 

§ 9 Uwagi końcowe 
 

1. W przypadku niezgodności lub 
rozbieżności między wersją angielską a 
którąkolwiek z innych wersji językowych 
niniejszego dokumentu, wersja w języku 
angielskim będzie rozstrzygająca. 
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