R E G U LA M I N
SZKOLNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
„DOSTRZEŻ PIĘKNO ŚWIATA”
I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Wychowawców Klasowych Zespołu Szkół Nr 1
w Hrubieszowie.
II. Cele konkursu:
● propagowanie pozytywnych postaw wobec życia
● poszukiwanie wzorców i wartości istotnych dla każdego człowieka
● rozwijanie uzdolnień uczniowskich
● propagowanie pasji związanej z pisaniem, rysowaniem, grafiką lub fotografowaniem
● prezentacja osiągnięć uczestników konkursu
III. Regulamin konkursu:
1. Konkurs przygotowano dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
Chęć udziału w konkursie zgłaszają sami uczniowie lub ich nauczyciele.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
a) praca literacka
b) grafika, rysunek
c) fotografia
3. Każdy uczeń może przygotować maksymalnie 3 oryginalne prace w dowolnych kategoriach.
Może to być wiersz, opowiadanie, esej, rysunek, grafika lub fotografia.
Praca literacka:
Maksymalnie 2 strony formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, margines 2,5 cm, interlinia 1,5)
Rysunek/Grafika:
Format A4 lub większy, technika dowolna.
Zdjęcie:
Format zapisu zdjęć: JPG, maksymalna wielkość pliku: do 5 MB.
4. Termin zgłoszenia upływa 7 czerwca 2021 roku.
Zgłoszenia należy dokonać na adres elektroniczny: wychowawcyzs1@interia.eu
5. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: związek pracy w z tematem, oryginalność,
wkład pracy, ogólną estetykę i kreatywność w podejściu do tematu.
6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
● posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
● zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują prac
stworzonych przez inne osoby,
● nie narusza praw autorskich osób trzecich.
IV. Komisja Konkursowa:
1. Komisję Konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje Organizator Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami.
3. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
4. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
V. Nagrody:
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
VI. Kontakt:
1. E-mail: wychowawcyzs1@interia.eu
2. Koordynatorzy konkursu: Alicja Ryszkiewicz i Daniel Buchowiecki

VII. Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa
oraz Organizator Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich
w formie publikacji pokonkursowych.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

