REGULAMIN KONKURSU „SYMBOLE ARCHITEKTURY ROSYSJKIEJ”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SYMBOLE ARCHITEKTURY ROSYSJKIEJ”
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
2. Celem konkursu jest:
a) popularyzacja wśród uczniów kultury rosyjskiej, w tym symboli architektury Rosji,
b) kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów,
c) wykorzystanie prac konkursowych w celach promocyjnych ZST.
3. Tematem konkursu jest przedstawienie symboli architektury rosyjskiej.
4. Praca konkursowa powinna być oryginalnym pomysłem uczestnika Konkursu oraz nie może
naruszać w żaden sposób praw osób trzecich.
II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Czas trwania konkursu – od 10 stycznia do 4 lutego 2022 r.
2. Konkurs jest konkursem zamkniętym. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu
Szkół Technicznych, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac w terminie trwania konkursu.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że:
➢ posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej przez siebie pracy;
➢ nie narusza praw autorskich osób trzecich;
1

REGULAMIN KONKURSU „SYMBOLE ARCHITEKTURY ROSYSJKIEJ”

➢ nie narusza dóbr osobistych osób trzecich;
➢ jest oryginalnym pomysłem konkursu.
III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Tematyka prac: symbole architektury rosyjskiej.
2. Prace powinny być wykonane indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach. Każda z grup
może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
3. Format prac nie mniejszy niż A4 nie większy niż A1.
4. Technika prac: dowolna płaska (np. praca malarska, rysunek, figura, rzeźba).
5. Prace należy składać w świetlicy warsztatowej w ustalonym terminie.
6. Zastrzega się, że nagrodzone prace mogą być publikowane nieodpłatnie w materiałach
promocyjnych szkoły.
7. Prace nie spełniające przedstawionych wyżej wymagań nie będą oceniane.
8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
IV KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w
składzie: Aldona Pituch, Angelika Wieczorek, Józef Wieleba, Iwona Bełdyk.
2. Decyzja jury jest ostateczna.
3. Rozstrzygnięcie konkursu 10 lutego 2022 r.
4. Prace będą ocenianie według następujących kryteriów:
➢ zgodność z tematem przewodnim;
➢ oryginalność w ujęciu tematu;
➢ perspektywa;
➢ kompozycja pracy.
V NAGRODY
➢ spośród uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, który otrzyma nagrodę
rzeczową,
➢ przewiduje się dla uczestników upominki,
➢ wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie,
➢ przewiduje się zorganizowanie wystawy wyróżnionych prac konkursowych w ZST.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych.
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2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych dostarczonych
wraz z pracami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników konkursu.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
Opracowała:
Iwona Bełdyk
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