Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Regulamin konkursu na plakat
„ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”
I.

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz przeprowadzenia konkursu na
stworzenie plakatu „Zawód Przyszłości”.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Miastku oraz Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe. Wszelkie kwestie związane z
organizacją konkursu należy kierować na adres: ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
tel. 59 857 26 49 lub na adres email: sekretariat@zsoitmiastko.pl
3. Celem konkursu jest zaprojektowanie plakatu pod hasłem „Zawód Przyszłości”
nawiązującego do charakteru jednostki szkoły, spełniającego jednocześnie rolę
reklamową, informacyjną oraz promocyjną, a także wykreowanie nowego zawodu.
Korzyści dla uczestników konkursu:
 Kształcenie umiejętności tworzenia plakatu reklamowego, jako środka
komunikacji masowej.
 Kształcenie umiejętności wykorzystania komputera i technik graficznych do
tworzenia plakatu.
 Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
 Ujawnianie uzdolnień graficzno-informatycznych.
 Popularyzacja informatyki.
 Wspieranie rozwoju talentów.
4. Czas trwania konkursu
 01.03.2019 – 30.04.2019: składanie prac konkursowych,
 16.05.2019: ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników.

II.

Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych klas
ósmych.
2. Projekt powinien spełniać następujące kryteria:
 być autonomiczny, oryginalny i niepublikowany,
 nadawać się do różnorodnego wykorzystania,
 projekty mogą być wykonane w dowolnej technice komputerowej,
 plakat w formacie A4 (plik powinien zawierać tryb projektu (np. .psd (Adobe
Photoshop), .xcf (gimp),.cdr (corel), Paint itd.) oraz gotowy plakat do
publikacji (np. JPG, .PNG, .PDF itd.) przesłać na adres szkoły nagraną płytę
CD/DVD lub przesłać spakowany plik na email podany wyżej
sekretariat@zsoitmiastko.pl .
3. Do pracy konkursowej dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia
konkursowego (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), którą można pobrać ze
strony internetowej organizatora: www.zsoitmiastko.pl w zakładce konkursy oraz
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4.

5.
6.

7.

imię i nazwisko, email nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego praca
została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie.
W konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane lub dostarczone do
organizatora do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu) na
adres organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko lub adres email: sekretariat@zsoitmiastko.pl
z dopiskiem „Konkurs na plakat Zawód Przyszłości”. Prace konkursowe nie
spełniające wymagań o których mowa w niniejszym regulaminie, nie będą podlegały
ocenie.
Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem
organizatora konkursu z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej
nadesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo
wykorzystania w ograniczonym zakresie.
Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają
zwrotowi.

III.

Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną oraz inne nagrody w postaci sprzętu
komputerowego.
2. Nagroda zostanie wręczona wyłonionemu zwycięscy konkursu po zawarciu umowy o
przeniesieniu na organizatora praw autorskich majątkowych do wybranego plakatu –
znaku graficznego.
3. Najlepsze plakaty zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej, a także w
mediach lokalnych. Oprócz wyżej wymienionych nagród autorzy tych prac otrzymają
dyplomy, a opiekunowie (szkoły) – podziękowania.

IV.

Ocena Komisji Konkursowej

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez organizatora.
2. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych projektów przy zachowaniu
anonimowości Autorów. Prace oceniane będą pod względem:
 wykonania pracy zgodnie z regulaminem konkursu,
 poprawność formy plakatu,
 hasła reklamowe,
 poprawność językową treści słownych,
 przystępność odbioru,
 oryginalność i estetykę pracy.
3. Decyzje komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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V.

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenia prac do konkursu jest tożsame z przyjęciem warunków regulaminu i
oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście i nie
naruszają osób trzecich.
2. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833 z pózn.zm.)
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie przesłanych materiałów przez organizatora konkursu.
4. Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności osób
trzecich).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem
możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu.
6. Autor zwycięskiego projektu oraz jego opiekun zachowuje prawo do wykorzystania
informacji o wygraniu niniejszego konkursu i zaprezentowania projektu w swoim
portfolio.
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