Konkurs na nadruk na bluzy szkolne
Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni.
2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
II. Cele konkursu




stworzenie projektu graficznego na bluzę uczniowską,
doskonalenie wrażliwości estetycznej i artystycznej,
rozwijanie kreatywności.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
2. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku
uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac konkursowych.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw materialnych za wykonanie
i wykorzystanie projektu.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Bochni zastrzega sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania
zwycięskiego projektu.
6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
7. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Pracę można wykonać dowolną techniką.
2. W projekcie musi znaleźć się słowo ,,BUDOWLANKA”.
3. Projekt nadruku powinien być:





łatwo identyfikowany z naszą szkołą,
czytelny i łatwy do zapamiętania,
wzbudzać pozytywne emocje,
nie może zawierać treści obraźliwych.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 14.06.2019
2. Prace należy składać do pani M. Fischer lub pani E. Laski.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:





zgodność projektu z tematem.
pomysł i oryginalność znaku,
czytelność i funkcjonalność projektu,
estetyka wykonania.
VII. Ocena prac konkursowych

Najlepsza praca zostanie wybrana w drodze głosowania przez uczniów i pracowników Zespołu Szkół
nr 2 w Bochni oraz musi zostać zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników 18.06.2019
2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły wraz z prezentacją nagrodzonej pracy.
3. Nagrodą za udział w konkursie jest bluza z najlepszym projektem.

