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Regulamin konkursu na plakat 
„Wielcy kreatorzy Niepodległej Polski”

Organizator:
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
przy współpracy Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie i Starostwa Powiatowego 
w Sochaczewie.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie w ciekawy 
i inspirujący sposób nawiązywać do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz do ww. tytułu konkursu. 

Uczestnicy:
Młodzież ze szkół powiatu sochaczewskiego:
-  uczniowie szkół ponadpodstawowych,
-  uczniowie klas gimnazjalnych: klasa II i III,
-  uczniowie VII klasy szkoły podstawowej.

Cele konkursu:
-  propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
-  rozwijanie zainteresowań historycznych,
-  pogłębienie wiedzy historycznej z okresu powstania II Rzeczpospolitej,
-  uczczenie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości,
-  przybliżenie młodemu odbiorcy kwestii walki o Niepodległość Polski, 
-  rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych.

Formy pracy konkursowej:
Technika dowolna: grafika komputerowa, rysunek, szkic, malarstwo, collage lub inna dowolna technika, w tym mieszane.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej jak trzy prace. 
Plakat należy przesłać w formacie A4, w wersji nieoprawionej.
Mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika nienaruszające prac autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Nadesłana praca powinna zawierać:
- imię i nazwisko autora, 
- wiek autora,
- klasa i nazwa szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna.
Prace bez opisu nie będą oceniane.

Prace zostaną ocenione przez jury, które weźmie pod uwagę: zgodność wykonanego plakatu 
z regulaminem, czytelność przekazu, oryginalność pomysłu, zawarte treści związane z tematem konkursu, twórczy przekaz i estetykę wykonania. 

Harmonogram przebiegu konkursu:
Wysyłanie regulaminów do szkół do 31.01.2018 r.
Przesyłanie prac konkursowych od 15.03.2018 r. do 27.04.2018 r. 
na podany niżej adres:
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
al. XX-lecia 12, 96-515 Teresin, z dopiskiem „Konkurs na plakat"

Rozstrzygnięcie konkursu 18.05.2018 r.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród 29.05.2018 r.

Inne postanowienia:
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie. 
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie ich zdjęć podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, podaniem do publicznej wiadomości ich imienia, nazwiska, szkoły oraz publikację pracy – w przypadku otrzymania nagrody, wyróżnienia – tylko i wyłącznie w celach promocyjnych związanych z przebiegiem ww. konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie! 



file_6.jpg


file_7.wmf


KARTA UCZESTNIKA KONKURSU NA PLAKAT
„Wielcy kreatorzy Niepodległej Polski”


Imię i nazwisko autora: ………………………………………………….…………………………
Wiek: …………………………………	
Klasa: …………………………………
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko opiekuna oraz kontakt: ………………………………………..…………………………

Prosimy o wypełnienie karty informacyjnej drukowanymi literami i dołączenie jej do pracy.  

