REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU NA PLAKAT
z okazji jubileuszu 75-lecia szkoły
organizowanego w ramach realizowanego w szkole projektu „Obchody Jubileuszu 75-lecia szkoły 2021/22”.

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
2. Komitet Organizacyjny konkursu w składzie:
Renata Masica
Jadwiga Jezierna
Sylwester Jędruszkiewicz
odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz zgromadzenie prac konkursowych.
Osoby powyższe mają jednocześnie decydujący głos w kwestiach spornych nie objętych regulaminem
lub wymagających dodatkowych interpretacji.

II. CELE KONKURSU
Główne cele konkursu:
 wyłonienie najciekawszego projektu na plakat z okazji Jubileuszu 75-lecia powstania Szkoły;
 kształtowanie wartości i właściwych postaw uczniów;
 rozwijanie umiejętności i zdolności uczniów;
 rozwijanie i kształtowanie wyobraźni;
 odkrywanie talentów plastycznych;
 integracja ze środowiskiem lokalnym i szkołą.

III. UCZESTNICY KONKURSU


Adresatami konkursu są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi im. Komisji
Edukacji Narodowej.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
2.
3.
4.
5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie plakatu Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi
na okoliczność jubileuszu 75-lecia szkoły.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie plakatu zgodnie z harmonogramem Konkursu.
Na konkurs można przekazać plakaty wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie zespoły
2- osobowe). Każdy uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu po jednym plakacie w każdej z dwóch
kategorii.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wydruku plakatu (forma elektroniczna) oraz prezentacji
plakatów wydrukowanych oraz plakatów plastycznych w wybranym miejscu na terenie szkoły jak też
ekspozycji prac konkursowych na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych.
Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw majątkowych w zakresie
prezentowania pracy na stronie internetowej ZSP w Łodzi, materiałach promocyjnych oraz wydawnictwach
i publikacjach szkolnych.

V. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
1. Przedmiotem konkursu jest plakat z okazji Jubileuszu 75-lecia szkoły.
2. Pracę można wykonać w jednej z dwóch kategorii:

3.
4.
5.
6.
7.



Praca plastyczna w dowolnej technice np. akwarela, kolaż, grafika lub inne techniki; w formacie nie
mniejszym niż format A2 ( 420x594)



Praca w technice cyfrowej w formacie A2 (420x594), wykonana w dowolnym programie do tworzenia
projektów graficznych np. CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Gimp, Publisher
lub z wykorzystaniem innych narzędzi do tworzenia grafiki np. Canva

Na plakacie powinno występować logo jubileuszu 75-lecia, logo szkoły oraz pełna nazwa szkoły.
Plakat powinien jednoznacznie kojarzyć się z Zespołem Szkół Politechnicznych w Łodzi.
Gotowy plakat, wykonany w technice cyfrowej, należy przesłać do pani Renaty Masicy na adres e-mail:
r.masica@zsp9.elodz.edu.pl w plikach źródłowych oraz w formacie do odczytu PDF lub JPG.
Gotowy plakat, wykonany w formie pracy plastycznej, należy złożyć u pani Jadwigi Jeziernej w bibliotece
szkolnej.
Autorzy prac są odpowiedzialni za ewentualne naruszenie praw autorskich. Osoba przystępująca do konkursu
oświadcza, że złożona praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z nieuprawnionego
zgłoszenia plakatu do konkursu.

VI. TERMINARZ
1.
2.
3.
4.

Prace konkursowe należy złożyć w odpowiedniej formie do dnia 23 maja br. we wskazany powyżej sposób
Opublikowanie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 czerwca br. na stronie internetowej szkoły.
Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.
Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły oraz na stronie
internetowej szkoły.
5. Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu roku szkolnego tj. 24 czerwca
br.

VII. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA PRAC
1. Konkurs ma formę jednoetapową.
2. Złożone do konkursu prace oceniać będzie, powołana Komisja Konkursowa, która wybierze laureatów.
3. Jury weźmie pod uwagę:

zgodność pracy z tematyką konkursu,

znaczenie pracy dla idei konkursu,

czytelność prezentacji zagadnienia,

kreatywność,

oryginalność podejścia do tematu,
 treści merytoryczne, ogólne wrażenie artystyczne oraz staranność wykonania.
4. Członkowie Komisji pełnią swą funkcję w okresie trwania konkursu tj. od dnia jego ogłoszenia do dnia wyboru
laureatów. Przygotowują również ekspozycję prac oraz finał konkursu, który odbędzie się na zakończenie
roku szkolnego 24 czerwca br.
5. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności i kierowania się kryteriami zapisanymi
w niniejszym regulaminie.
6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

VIII. NAGRODY
Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
1.
2.
3.
4.

Prezentacja plakatu podczas wystawy na terenie szkoły.
Publikacja plakatu na szkolnej stronie www.
Dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uwzględnienie oceny cząstkowej w ocenach z wybranego przedmiotu, zgodnie z przedmiotowymi zasadami
oceniania (również za udział w konkursie).

