MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFICZNY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
PLAKAT
„Z RODŁEM. KU NIEPODLEGŁEJ”
ORGANIZATORZY:
CENTRUM MYŚLI PATRIOTYCZNEJ „RODŁO”
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA
W OLSZTYNIE

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

MUZEUM DOMU GAZETY OLSZTYŃSKIEJ

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE

Cele konkursu:
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Upamiętnienie ustanowionego przez Senat RP Roku 2018 – Rokiem Pięciu Prawd
Polaków.
3. Kształtowanie świadomości, postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz pamięci
o wydarzeniach i bohaterach z tamtych lat.
4. Prezentacja komputerowych umiejętności graficznych.
5. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym.
6. Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców w przestrzeni muzealnej.
Regulamin konkursu
1. Technika - wykonanie w dowolnym, darmowym programie graficznym plakatu pod
hasłem „Z Rodłem. Ku Niepodległej”, wydruk A3 (załącznik nr 4 – oświadczenie
o wykonaniu plakatu w programie komercyjnym).
2. Uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna.
3. Z jednej szkoły może brać udział w konkursie maksymalnie 5 uczniów, jeden uczeń jest
autorem jednej pracy.
4. Ocenianie:
•

prace oceniane będą przez powołaną przez organizatora Kapitułę Konkursową
w składzie: dr Jan Chłosta – wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha
Kętrzyńskiego

w

Olsztynie,

przedstawiciel

Regionalnego

Ośrodka

Debaty

Międzynarodowej w Olsztynie, Danuta Syrwid – starszy kustosz Muzeum Domu
Gazety Olsztyńskiej, dr Iwona Jóźwiak – doradca metodyczny z Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie;
•

kryteria:
- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (prace ściągnięte z Internetu zostaną
zdyskwalifikowane);
- zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu;
- poprawność merytoryczna;
- czytelność przekazu.

5. Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane
w działaniach informacyjno-edukacyjnych.
6. W metryczce dołączonej do pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, wiek,
placówkę (nazwa, adres, numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko
rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich).
7. Termin nadsyłania wydrukowanych prac do 28 września 2018 r. na adres szkoły: ZSE-H
ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn z dopiskiem PLAKAT (decyduje data wpływu).
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października, wyniki zostaną zamieszczone na
stronie internetowej: http://www.zseh.pl/.
9. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone specjalną nagrodą pieniężną w postaci kart
podarunkowych, wręczoną podczas Święta Szkoły 24 października.
10. Prace nagrodzone i dodatkowo wyróżnione zostaną zaprezentowane w Muzeum Warmii
i Mazur podczas wystawy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości dnia
11 listopada br. (Niedziela w Muzeum).
11. Prawa autorskie.
•

przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do
nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Deklaruje zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane, nagradzane
i nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami prawnymi lub majątkowymi;

•

uczestnicy

konkursu

udzielają

zgody

na

utrwalenie,

zwielokrotnienie

i rozpowszechnienie nadesłanych prac w ramach promocji wydarzenia oraz wszelkich
publikacji pokonkursowych. (załącznik nr 1).
12. Postanowienia końcowe:
•

wobec osób, które w chwili składania pracy konkursowej nie ukończyły 18 roku
życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dotycząca
przetwarzania danych osobowych oraz praw autorskich (załącznik 2);

•

pełnoletni uczestnik konkursu wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych
osobowych oraz praw majątkowych (załącznik 3);

•

dane osobowe będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie w ramach potrzeby
przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
ich brak uniemożliwia uczestnictwo w konkursie;

•

we wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursu;

•

w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa;

•

organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imion, nazwisk
i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach
promocyjnych organizatorów oraz w celach promocyjnych konkursu;

•

organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Organizator konkursu
Koordynator Centrum Myśli Patriotycznej „Rodło”
dr Katarzyna Podchul

