Regulamin
IV Szkolnego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego
„Barwy mojej Ojczyzny”

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr1.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 1.
3. Tematem konkursu jest hasło „Barwy mojej Ojczyzny”.
4. Celem konkursu jest wzmocnienie postawy patriotycznej wśród młodzieży, a także promowanie i wspieranie
uzdolnionych uczniów i uczennic szkoły.

5. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 1) Praca plastyczna 2) Grafika cyfrowa 2) Fotografia.
6. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką w formacie A4 lub większym.
7. Praca graficzna może być stworzona dowolnym programem grafiki cyfrowej. Praca musi być wydrukowana
w formacie A4 lub większym.

8. Fotografia powinna mieć format 20x30 lub większy. Nie dozwala się stosowania kolaży i obróbki cyfrowej
w tej kategorii.

9. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 do 3 prac.
10. Prace przyjmowane będą do środy 7 listopada 2018 r do godz. 12.00. Należy je składać (wraz z
oświadczeniem – w załączniku) u p. Justyny Góry.

11. Praca nie może być plagiatem innego utworu i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
12. Każda zgłoszona praca musi być wykonana osobiście przez autora, bez pomocy osób trzecich, a także
niepublikowana wcześniej np. w internecie, i nie może brać przedtem udziału w innym konkursie.

13. Autor zgłaszając pracę na konkurs wypełnia oświadczenie, które w przypadku ucznia niepełnoletniego,
podpisują także rodzice. W przypadku fotografii z utrwalonym wizerunkiem innych osób, autor powinien
mieć ich zgodę na prezentację wizerunku, co deklaruje w oświadczeniu.

14. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w auli szkoły. Zgłoszenie pracy do
konkursu jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie, a także na prezentację prac i ich zdjęć na stronie
internetowej i fanpage'u szkoły z podaniem autorów.

15. Oceny prac dokona jury, powołane przez organizatora. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech
kategoriach 1) Praca plastyczna 2) Grafika cyfrowa 2) Fotografia. Organizator zastrzega sobie prawo do
niewyłonienia laureatów w danej kategorii jeśli prac będzie za mało, a także prawo do przyznawania
wyróżnień.

16. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac: poziom techniczny wykonania i estetyka, zrealizowanie hasła
konkursowego „Barwy mojej ojczyzny”, oryginalność ujęcia tematu i kreatywność.

17. Ogłoszenie wyników i wręczenie laureatom nagród i dyplomów odbędzie się podczas szkolnej uroczystości z
okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

18. Prace ukazujące nazwy i symbole organizacji politycznych i partii zostaną zdyskwalifikowane i nie wezmą
udziału w konkursie.

19. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

