REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Portrety wiosny”

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych o tematyce związanej z krajobrazem,
roślinami oraz przyrodą, które pokażą ich piękno w miesiącach wiosennych.
3. Cele konkursu:
- promocja technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Politechnicznych
im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
- popularyzacja sztuk plastycznych wśród młodzieży,
- popularyzacja nauk przyrodniczych i artystycznych wśród młodzieży,
- rozwijanie umiejętności artystycznych.
4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
- każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę,
- format pracy - A3 - A1,
- technika wykonania prac - łączona w formie kolażu, składająca się z min. 3 różnych
materiałów oraz technik plastycznych,
- do prace należy dołączyć kartką z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem
kontaktowym oraz oświadczeniami autora i jego rodzica/opiekuna.
5. Miejsce i termin składania prac:
- prace należy dostarczyć lub przesłać na adres szkoły:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
ul. Wojska Polskiego 1
62-300 Września
z dopiskiem "Konkurs plastyczny"
- termin przyjmowania prac upływa 1 kwietnia 2022 r.
6. Wyniki konkursu oraz prace zostaną opublikowane 6 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej
szkoły: www.zspwrzesnia.pl , na fanpage'u technikum architektury krajobrazu
(architektura.krajobrazu.ZSP) oraz będą wyeksponowane w budynku szkoły w czasie Drzwi Otwartych
w dniach 8 i 9 kwietnia 2022 r.
7. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace. Wręczenie nagród nastąpi 9 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00
w czasie Drzwi Otwartych w ZSP we Wrześni.
8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
11. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi
uczestnik.
12. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Września, dnia......................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prace zgłoszone do konkursu „Portrety wiosny” organizowanego przez Zespół Szkół
Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zostały wykonane przeze mnie
samodzielnie.

.............................................................
czytelny podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „Portrety wiosny”
organizowanym przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska autora pracy w związku
z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o konkursie
oraz jego wynikach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego i akceptuję jego warunki.

………..........…………………
Miejscowość i data

………………………………….............
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

