
Regulamin Szkolnego Konkursu na plakat reklamowy 
o tematyce społecznej  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 
 
 

I. Organizator 

1. Organizatorem jest nauczyciel przedsiębiorczości Stanisława Spychała -Walenko 

2. Patronat nad konkursem objął Dyrektor ZSO nr 1 mgr Wojciech Janiczko 

II. Adresat konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły. 

III. Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest wykonanie plakatu o tematyce społecznej w technice dowolnej 

i formacie (max A-0). 

2. Zwycięski projekt oraz projekty wyróżnione mogą zostać wykorzystany jako: 

 materiał promujący naszą szkołę, 

 prace mogą posłużyć do stworzenia kalendarza na rok 2014 reklamującego naszą 

szkołę. 

IV. Przedmiot oceny konkursowej 

1. Każdy uczestnik może zgłosić 2 projekty . 
2. Projekt plakatu może być wykonany w technice dowolnej i w wymiarze dowolnym 

(maksymalny format A-0). 

3. Każda praca powinna zawierad na odwrocie pracy opis: nazwisko wykonawcy, klasę 

i wiek. 

4. Każdy uczestnik konkursu powinien złożyd pisemne oświadczenie: 

  

 „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu pracy oraz autorskich praw 

majątkowych do przekazanej pracy, na wszystkich polach eksploatacji 

określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Oświadczam, że 

moja praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób 

trzecich”  

 

 „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu dla celów 

postępowania konkursowego pod nazwą Szkolny konkurs na plakat 

reklamowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Oświadczam, 

że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych 

osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia”. 

 

5. Prace bez w/w oświadczeń nie będą oceniane. 

6. Prace muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i nie 

mogą w żadnej swojej części być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.  



7. Pracami konkursowymi nie mogą być prace, które w całości były publikowane 

w którymkolwiek z mediów. 

V. Zasady ogólne konkursu 

1. Konkurs organizowany jest jednorazowo w naszej szkole. 

2. Prace oceniad będzie komisja w składzie: mgr inż. Stanisława Spychała-Walenko - 

przewodniczący, dr Gabriela Habrom-Rokosz, mgr Michał Sitek, mgr Katarzyna 

Adamek-Chwalczyk. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

4. Prace należy dostarczyć osobiście do przewodniczącej komisji.  

5. Prace przekazane na konkurs stają się tym samym własnością organizatora i pozostają 

w jego zbiorach, zaś ich autor zgadza się na ich wystawianie i publikację. 
6. Laureaci konkursu przekazują ZSO nr 1 w Raciborzu prawa do wykorzystywania 

plakatu. 

7. Przy wyborze prac komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

 oryginalnością pomysłu, 

 bezpośrednim nawiązaniem do problematyki społecznej, 

 trafnym doborem treści, 

 współczesnością formy [ponadczasowość] na miarę XXI wieku, 

 estetyką wykonania. 
 

VI. Terminy konkursu 

1. Prace przyjmowane będą do 10 grudnia 2013 r. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 grudniu 2013 r. 

3. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w auli szkolnej po ogłoszeniu 

wyników. 

VII. Nagrody 

1. Przewidziano 1 nagrodę  główną dla zwycięzcy oraz za 2 i 3 miejsce oraz dyplomy 

dla wyróżnionych uczestników. 

2. Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców przy ZSO nr 1 w Raciborzu. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest w stronie internetowej szkolnej. 

2. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora 

wszystkich postanowień tego regulaminu.  

3. Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone 

do wiadomości publicznej. 
 
Opracowanie : mgr inż. Stanisława Spychała-Walenko 

 

 


