REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO
NA PLAKAT << NIEPODLEGŁA>>
Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUCZYCIELI HISTORII, WOS I EDB
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZO – TECHNICZNYCH W ZWOLENIU.
Celem konkursu jest: edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie
polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych, pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni,
fantazji, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków
plastycznych, podniesienie świadomości narodowej.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas: I, II, III, IV TECHNIKUM, KLAS I, II ,III BRANŻOWEJ
SZKOŁY I STOPNIA ORAZ KLAS II I III Liceum. Prace należy dostarczyć do dnia 01 marca 2018r.
do Pana Marcina Kacy, sala 311
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego
z tematem konkursu w formacie A3.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek,
malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Każda praca powinna posiadać metryczkę z danymi
autora na odwrocie plakatu
3. Uczestnik, uczestnicy wykonują indywidualnie lub w grupie pracę plastyczną – plakat
zgodnie z tematem konkursu << Niepodległa>>zawierający elementy związane z 100
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem plakatu może być postać lub
wydarzenie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię
i nazwisko, klasa.
Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej w składzie: Dyrektor Pan Arosław
Jakóbik, Wicedyrektor Pani Aneta Knieć, Przewodniczący Zespołu przedmiotowego Historii, WOS
i EDB Pan Marcin Kaca, członkowie Zespołu: Pani Ilona Ciecieląg oraz Pani Anna Toporek. Komisja
oceniać będzie: zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy,
wykorzystanie różnych technik plastycznych. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
odbędzie się w 18 maja ( Dzień Otwarty w ZSR-T). Nagrody w postaci dyplomów
okolicznościowych, publikacji książkowych oraz upominków otrzymają uczniowie zajmujący
miejsca I – III, organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowo prac oraz wręczenia
wszystkim uczestnikom okolicznościowego podziękowania za udział w konkursie.
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Prace
zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy
zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także
w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. Plakat, będzie
wykorzystany w celach promocyjnych w 2018 roku i będzie publikowany przez Zespół Szkół
Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu bez dodatkowej zgody autora. Przesłanie materiałów
konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatoromzgody na wielokrotne publikowanie
oraz udostępnienie danych osobowych takich jak imię i nazwisko autora oraz klasa.

