REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ILUSTRACJA DO WIERSZA JANA KASPROWICZA”

ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Ilustracja do wiersza Jana Kasprowicza”, zwanego
dalej „Konkursem” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.
CEL KONKURSU
1. Popularyzacja utworów oraz pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Jana
Kasprowicza.
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń
dotyczących utworu poety.
3. Promocja młodych talentów.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs trwać będzie od 26 października do 1 grudnia 2017 r.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów ZSO nr 1
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
 ilustracji do wierszy „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach”, „Nasturcje”
lub innego wiersza Poety
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace, będące ilustracją wiersza/wierszy
Jana Kasprowicza.
2. Wymogi techniczne dotyczące wykonania pracy:
Format od A3 do formatu 100 x 70 cm, - rysunek, malarstwo, grafika, techniki płaskie bez
sypkich.

Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy,
klasa do której uczęszcza, tytuł utworu, który został zilustrowany.
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i posiada do niej wszelkie
prawa autorskie. Równocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w celach promocji
konkursu, poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej ZSO nr 1.
4. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie do biblioteki szkolnej opisanej
pracy (imię i nazwisko, klasa, tytuł wiersza). Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie
(rodzica/ prawnego opiekuna dziecka) zawierające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, które musi być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna autora,
działającego w jego imieniu. Formularze oświadczenia są dostępne w bibliotece szkolnej oraz
na stronie ZSO nr 1.
5. Dostarczenie pracy wraz z oświadczeniem jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu Konkursu. Prace bez oświadczenia będą odrzucone bez dodatkowego
informowania zgłaszającego.
6. Ostateczny termin dostarczenia pracy mija 1 grudnia 2017 r.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
a) zgodność z tematem,
b) staranność wykonania,
c) ogólne wrażenie estetyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu
lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
KOMISJA
1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja w składzie:
Dyrektor ZSO nr 1 Marzena Kacprowicz - przewodniczący
Katarzyna Kwiotek
Leszek Radaj
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
WYNIKI KONKURSU
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dwóch kategoriach:
• kategoria I – gimnazjum
• kategoria II – liceum
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie akademii
poświęconej Janowi Kasprowiczowi, gdzie będzie też miała miejsce wystawa pokonkursowa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
2. Prace będą zwracane uczestnikom Konkursu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny:
w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej ZSO nr 1 w Raciborzu.

