Zespół Szkół Akademickich
ul. Szosa Kisielińska 18
65-247 Zielona Góra

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSÓW PLASTYCZNO-GRAFICZNYCH
POD NAZWĄ:
1. „Moja NIEPODLEGŁA”,
2. „On, Ona, Ono … ludzie i wydarzenia ważni dla Niepodległej”

Konkurs „Moja NIEPODLEGŁA” i „On, Ona, Ono … ludzie i wydarzenia ważni dla Niepodległej”
to podróż do świata, gdzie po 123 latach Polacy odzyskali prawo do samostanowienia, to co
przez lata było zakazane pod zaborami stało się możliwe: orzeł biały, biało-czerwona flaga,
język polski. Udział w konkursie pozwala na budowanie postaw patriotycznych, poczucia
tożsamości narodowej, rozwijanie wyobraźni, pobudzanie kreatywności. W ramach
powyższego przedsięwzięcia Zielonogórski LOTNIK zaprasza uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz rodziców do udziału w Konkursie.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pn.
„Moja NIEPODLEGŁA” i „On, Ona, Ono … ludzie i wydarzenia ważni dla Niepodległej”.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze. Osobą
uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o Konkursie
jest Pani Agnieszka Kwaśniewska oraz Pani Ewa Rzepska.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1.06.2018r. do dnia
30.09.2018r.
4. Spośród oddanych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze 3 prace
nominowane w każdej kategorii.
5. Komisja Konkursowa ogłosi autorów prac nominowanych w dniu 5.11.2018r. na
stronie internetowej Szkoły.

§2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy historycznej, budowanie postaw patriotycznych
oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów.

str. 1

Zespół Szkół Akademickich
ul. Szosa Kisielińska 18
65-247 Zielona Góra

Regulamin konkursu

§3
Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest:
- do końca roku szkolnego 2017/2018 do uczniów klas II i III Gimnazjum nr 10 oraz I i
II IV Liceum Ogólnokształcącego, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.
- w roku szkolnym 2018/2019 do uczniów klas III Gimnazjum nr 10 oraz I, II i III IV
Liceum Ogólnokształcącego, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.
2. Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:
- kategoria 1. obejmująca przygotowanie plakatu pod hasłem „Moja NIEPODLEGŁA” z
wykorzystaniem hasła w pracy,
- kategoria 2. obejmująca przygotowanie grafiki komputerowej lub rysunku pod
hasłem „On, Ona, Ono … ludzie i wydarzenia ważni dla Niepodległej”

§4
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest samodzielne przygotowanie jednej pracy
z wybranej kategorii związanej z tematyką hasła.
a) Kategoria 1. - najciekawsza interpretacja artystyczna hasła „Moja NIEPODLEGŁA”.
W pracy należy uwzględnić napis Moja NIEPODLEGŁA. Plakat powinien być
wykonany samodzielnie, nie grupowo.
b) Kategoria 2. - najciekawsza interpretacja artystyczna hasła „On, Ona, Ono …
ludzie i wydarzenia ważni dla Niepodległej”. Uczestnik Konkursu ma za zadanie
wykonać samodzielnie projekt swojego wyobrażenia powyższego hasła. Technika
wykonania: grafika komputerowa lub rysunek. Praca wykonana indywidualnie nie
grupowo.
2. Prace Konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej ZSA.
3. Prace Konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
4. Niezbędne jest dostarczenie wraz z pracą zgody na przetwarzanie danych osobowych
i publikację pracy, a dla osób niepełnoletnich zgoda rodziców na udział w konkursie.
Formularz dostępny jest jako załącznik regulaminu i na stronie internetowej szkoły.
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§5
Ocena prac
1. Prace Konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kategoriami: pomysł,
oryginalność.
2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę czy Praca Konkursowa została
wykonana zgodnie z Regulaminem Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych i wybierze po 3 zwycięskie
projekty z każdej kategorii.
4. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły
oraz wywieszone w bibliotece szkolnej.

§6
Nagrody

Spośród złożonych prac Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech
zwycięskich projektów z każdej kategorii.

Koordynator Konkursu:
mgr Agnieszka Kwaśniewska
tel. 696 833 558
Biblioteka szkolna
Zespół Szkół Akademickich
ul. Szosa Kisielińska 18
65-247 Zielona Góra
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Załącznik nr 1 – Dla osoby niepełnoletniej
Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział w Konkursie plastycznym „Moja
NIEPODLEGŁA”, graficznym „On, Ona, Ono … ludzie i wydarzenia najważniejsi dla Niepodległej”,
literackim „Babciu! Dziadku! Z czym kojarzy Ci się niepodległość…? - organizowanym przez Zespół
Szkół Akademickich w Zielonej Górze.
Konkurs plastyczny, graficzny, literacki
Tytuł Konkursu

Imię i nazwisko
uczestnika Konkursu,
tytuł pracy
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,…………………………………………………………………………….
W Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
……………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie – przez Zespół
Szkół Akademickich danych osobowych uczestnika Konkursu do celów związanych z jego
udziałem w Konkursie plastycznym, graficznym, literackim*.
"Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze, ul.
Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne w celu udziału w Konkursie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych
uczestnika Konkursu oraz ich poprawiania."
..................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
*Niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy uczestnika Konkursu przez
Organizatora Konkursu oraz publikację w/w pracy na stronach internetowych należących do
Organizatora oraz wystawach.
...................................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2 – Dla osoby pełnoletniej
Oświadczenie uczestnika Konkursu plastycznego „Moja NIEPODLEGŁA”, graficznego „On, Ona, Ono
… ludzie i wydarzenia najważniejsi dla Niepodległej”, literackiego „Babciu! Dziadku! Z czym kojarzy
Ci się niepodległość…?…? - organizowanym przez Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze.
Konkurs plastyczny, graficzny, literacki
Tytuł Konkursu

Imię i nazwisko
uczestnika Konkursu
tytuł pracy

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie – przez Zespół
Szkół Akademickich moich danych osobowych do celów związanych z udziałem w
Konkursie plastycznym, graficznym, literackim*.
"Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze,
ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne w celu udziału w Konkursie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania."
......................................................................
Data i podpis uczestnika Konkursu
*Niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy przez Organizatora Konkursu
oraz publikację w/w pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz
wystawach.
.......................................................................
Data i podpis uczestnika Konkursu
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