Konkurs plastyczno-historyczny „Polskie Symbole Narodowe”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„ Polskie Symbole Narodowe”
1.
2.
3.
4.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu.
Konkurs rozpoczyna się 19.03.2018r. i trwać będzie do 15.04.2018r.
Temat prac konkursowych brzmi: „Polskie Symbole Narodowe”.
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSO Nr 3 w Sosnowcu.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie uczniowskim lub u pani prof. Beaty
Przybyły do dnia 15.04.2018r. do sali 64.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
3. Temat pracy plastycznej: „Polskie Symbole Narodowe”
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa, szkoła (SP48, G18, III LO). Prace nie podpisane, anonimowe
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30.04.2018r. poprzez podanie imion i
nazwisk laureatów. Lista laureatów zostanie zamieszczona także na stronie
internetowej szkoły.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na
opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej szkoły.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

