REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POMAGANIE JEST FAJNE”
1. Organizatorem konkursu jest : Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów
Westerplatte 1, 47- 200 Kędzierzyn- Koźle, tel. 77 406 16 54.
2. Cele konkursu:
 jest wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów
 uwrażliwienie młodzieży na drugiego człowieka, na potrzeby osób
chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych,
bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji
 zmotywowanie do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących
(aktywny udział w życiu społecznym)

twórcze aktywizowanie młodzieży
 promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród młodzieży.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSŻŚ.
4. Zasady uczestnictwa:
 zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy zgodnej z tematem konkursu:
„POMAGANIE JEST FAJNE”.
 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i
niepublikowanymi.
 Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (np.
malarstwo, rysunek, kolaż, programy graficzne.).
 Format prac: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 Praca powinna być na odwrocie opatrzona danymi autora: imię, nazwisko, data
urodzenia, dokładny adres pocztowy, adres mailowy oraz numer telefonu.
 Nadesłane prace nie będą zwracane.
 Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
regulaminu
5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
 zgodność pracy z tematem konkursu
 estetyka wykonania pracy
 walory artystyczne
 samodzielność wykonania pracy

6. Termin nadsyłania prac upływa 4 styczeń 2018 r.
7. Miejsce doręczenie prac: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte 1, 47- 200 Kędzierzyn- Koźle,
dopisek : KONKURS- Pomocna dłoń.
8. Prace będzie oceniało jury powołane przez organizatora.
9. Postanowienia końcowe:



nadesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na
stronie internetowej szkoły organizatora,



organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych
w celach promocyjnych i edukacyjnych,



organizator zastrzega sobie zmiany powyższego regulaminu,



o zmianach osoby zainteresowane zostaną poinformowane,



nagrodzone prace zostaną opublikowane i przekazane do bibliotek szkolnych
10. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcy zostaną
poinformowani mailowo.
Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzieli organizator.
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