REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ
I STROIK ŚWIĄTECZNY
1. Organizator konkursu:
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie ogłasza coroczny konkurs plastyczny na kartkę
świąteczną i stroik świąteczny pt.: „Święta Bożego Narodzenia”.
2.




Cele konkursu:
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
rozwijanie wrażliwości,
stworzenie możliwości prezentacji swojej pracy na wystawie konkursowej;

3. Temat:
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy odnoszącej się do nastroju oraz tradycji
Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej lub stroika świątecznego.
Co roku komisja może wyznaczyć dodatkowy temat, ukierunkowujący działania
projektowe uczniów na np.: barwę, recykling, ekologię, itp.
Dodatkowy temat będzie ogłaszany wraz z ostatecznym terminem składania prac
konkursowych.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do uczniów 1-5 klasy OSSP i 1-3 klasy LP Zespołu Szkół
Plastycznych jako zadanie obowiązkowe z przedmiotów artystycznych oraz dla chętnych
osób z klas maturalnych.
5. Zasady uczestnictwa:
 każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac,
 autorem kartki i stroika świątecznego zgłoszonego do Konkursu może być tylko jedna
osoba.
6. Forma:
 kartka świąteczna może być wykonywana ręcznie w dowolnej technice lub
zaprojektowana przy użyciu programów graficznych i wydrukowana.
 stroik świąteczny może być wykonany w technice dowolnej.
7. Format:
 kartka świąteczna o dowolnym kształcie. Format kartki nie może przekroczyć formatu
A5, chyba że uzasadniają to indywidualne cechy projektu,
 format stroika świątecznego dowolny,
8. Warunki uczestnictwa:
Każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora oraz klasę w celu
umożliwiającym identyfikację. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą
informację o przeniesieniu praw autorskich prac na organizatora konkursu.
9. Nagrody:
Wyboru nagrodzonych prac dokonują dwie komisje powoływane przez Dyrektora
Zespołu.
Komisja konkursowa złożona z wybranych nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz
opiekuna samorządu uczniowskiego przyznaje w poszczególnych kategoriach
następujące nagrody:
 kartka świąteczna:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda,
wyróżnienie,
wyróżnienie;



stroik świąteczny:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda,
wyróżnienie,
wyróżnienie;
Komisja konkursowa uczniowska złożona z wybranych laureatów Konkursu z
poprzedniego roku oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego typuje w
poszczególnych kategoriach następujące nagrody:
 kartka świąteczna:
nagroda specjalna,
 stroik świąteczny:
nagroda specjalna,
Komisje konkursowe mogą zastosować inny przydział nagród niż przewidywany
regulaminem.
10. Kryteria oceniania prac:
Komisje oceniają prace według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 pomysłowość i oryginalność formy,
 estetyka wykonania.
11. Składanie prac konkursowych:
Podpisane prace wykonywane pod kierunkiem nauczycieli na zajęciach artystycznych
takich jak podstawy projektowania, reklama wizualna, projektowanie graficzne, aranżacja
przestrzeni, tkanina artystyczna lub kółka artystyczne należy składać w pracowniach
reklamy wizualnej 5.202 i 5.203.
Prace niezgodne z tematem konkursu, dostarczone po terminie podanym
wcześniej lub bez dołączonej karty zgłoszenia nie będą kwalifikowane do udziału w
konkursie.
12. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbywać się będzie na uroczystej
akademii w dniu poprzedzającym ferie świąteczne.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Pozostałe prace prezentowane na wystawie pokonkursowej należy odebrać
bezpośrednio po zakończeniu uroczystej akademii i wręczeniu nagród laureatom
konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania
nieodebranymi pracami.
Informacje takie jak:
 termin ostatecznego składania prac (wraz z godziną),
 dodatkowy temat obowiązujący w danej edycji konkursu
 datę rozstrzygnięcia konkursu,
 datę odbioru prac po zakończeniu wystawy pokonkursowej.
podane zostaną w momencie ogłaszania danej edycji Konkursu.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie opisane imieniem i nazwiskiem
wykonawców będą prezentowane podczas wystawy w ZSP w Tarnowie.

Karta zgłoszeniowa KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY
Imię i nazwisko ucznia

Ilość zgłoszonych prac
Kartka świąteczna

Stroik świąteczny

Imię i nazwisko nauczyciela
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości, we wszelkich informacjach związanych z konkursem
i wystawą, mojego imienia i nazwiska. Przenoszę nieodpłatnie wszelkie prawa majątkowe dotyczące prac zgłoszonych na KONKURS NA
KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ BOŻONARODZENIOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY na organizatora konkursu wraz z prawem korzystania na wszelkich
polach eksploatacji w szczególności publikowania projektu i rozpowszechniania w celach promocyjnych, informacyjnych i podobnych oraz
powielania projektu dowolną techniką,.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się
z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika konkursu
(w wypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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