REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. "POKÓJ, TOLERANCJA, AKCEPTACJA…”
PROPAGUJĄCEGO IDEE TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ
i MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TOLERANCJI
organizowanego przez
Zespół Szkół w Choroszczy
ul. Powstania Styczniowego 26 A
Organizator
§ 1.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego
26 A. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są: Ewa Zalewska, Barbara
Joka i Anna Kozłowska.
Cele
§ 2.
1. Celem konkursu jest przypomnienie i rozpropagowanie głównych idei Tygodnia
Edukacji Globalnej i Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
2. Kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości.
3. Stworzenie uczniom możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich
przeżyć i emocji związanych z pokojem, tolerancją i akceptacją.
Zadanie konkursowe
§ 3.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu, który zilustruje idee i wartości:
,,Pokój, tolerancja, akceptacja …”
Miejsce realizacji konkursu
§ 4.
Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych: Zespół Szkół
w Choroszczy, ul. Powstania styczniowego 26 A. Opiekunowie konkursu: Ewa Zalewska,
Barbara Joka i Anna Kozłowska.
Warunki uczestnictwa
§ 5
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-III, IV-VI szkoły podstawowej, I-III
gimnazjum i III liceum.
2. Uczestnicy przygotowują plakat wykonany dowolną płaską techniką plastyczną
(rysunek, collage, grafika, obraz) o wymiarach A4 lub A3. Plakat może zawierać
tekst wybranego cytatu oraz elementy graficzne.

3. Autorem jednej pracy konkursowej może być jeden uczeń lub uczeń i jego
rodzina. Osoby będące współautorami powinny zostać wymienione z imienia
i nazwiska oraz stopnia pokrewieństwa.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr
24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez organizatora oraz w Internecie.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu.
Termin i warunki dostarczenia prac
§ 6.
1. Prace należy dostarczyć osobiście do opiekunów konkursu w terminie do 10
listopada 2016 r.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko ucznia, klasę,
a w przypadku wykonania pracy wspólnie z rodziną: imiona i nazwiska członków
rodziny oraz stopień pokrewieństwa (brat, siostra, mama, tata, babcia, dziadek
etc.).
Zasady przyznawania nagród
§ 7.
1. Komisja wyłoni laureatów konkursu i przyzna nagrody według kryteriów:
a) oryginalność, pomysłowość,
b) estetyka wykonanych pracy,
c) zgodność pracy z tematem,
d) walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
komisję konkursową. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród ogłoszone zostaną na stronie
internetowej organizatora konkursu.
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