Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
na projekt proporczyka jubileuszowego dla Szkolnego Klubu Sportowego „MECHANIK”
§1
1. Celem Konkursu jest:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły,
- rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,
- twórcza organizacja czasu wolnego.
§2
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie.
§3
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie.
§4
1. Konkurs organizowany jest w związku z planowanymi obchodami jubileuszu 45- lecia istnienia szkoły i
skierowany do uczniów naszej placówki.
2. Temat Konkursu brzmi: „Projekt proporczyka jubileuszowego dla SKS MECHANIK”.
§5
Konkurs trwa od 20 września 2013r. do 29 listopada 2013 roku.
§6
1. Uczestnicy Konkursu na odpowiednich kartkach (A3) projektują dowolną techniką własne wyobrażenie
proporczyka z uwzględnieniem nazwy szkoły oraz nazwy klubu sportowego.
2. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
3. Na każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora oraz klasę.
4. Wszyscy uczestnicy muszą zapoznać się z regulaminem Konkursu, przyjmując jednocześnie do wiadomości,
że:

- prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność
Szkoły ;
- wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w celach związanych
z Konkursem;
- wyrazić zgodę na prawo Organizatora do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do Konkursu.
5. Prace należy dostarczyć do 29 listopada 2013r. do nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie
konkursu: E.Jóźwiak, M. Żak.
§7
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 29 listopada 2013 roku.
2. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów:
- indywidualny i twórczy pomysł,
- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
- możliwość wykonania pomysłu w rzeczywistości
3. Spośród prac biorących udział w konkursie wybrana zostanie 1 zwycięska praca i wyróżnienia.
3. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Nagrodzone prace wraz z wyróżnionymi zostaną zaprezentowane na wystawie i na stronie internetowej
naszej placówki, a pomysł na proporczyk zostanie wykorzystany do wykonania proporczyka
jubileuszowego.

