KONKURS GRAFICZNY „NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator Konkursu: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
Osoby odpowiedzialne za konkurs: mgr Agnieszka Morawiec, mgr Agnieszka Rachwał
II. Patronat Honorowy
- Małopolski Kurator Oświaty - Barbara Nowak
- Starosta Bocheński - Ludwik Węgrzyn
III. Temat Konkursu: „Pamiętajmy o Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych” – wykonanie
baneru zachęcającego do obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – 1 marca
IV. Cele Konkursu:
- Rozwijanie zainteresowań tematyką najnowszej historii Polski
- Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie
wiedzy o działalności oddziałów konspiracji niepodległościowej w latach 1944-1963
- Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia
Niepodległościowego po II Wojnie Światowej
- Rozwijanie twórczości graficznej oraz aktywności twórczej młodzieży
- Promowanie kreatywności artystycznej w postaci grafiki komputerowej
- Wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
- Utrwalanie wiedzy z zakresu praw autorskich i licencji do wykorzystywanych obrazów
pochodzących ze źródeł internetowych
V. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym o zasięgu rejonowym, realizowanym w formie
graficznej dla uczniów małopolskich szkół ponadpodstawowych.
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs jest organizowany w kategorii indywidualnej.
2. Uczestnicy wykonują prace graficzne o następującej charakterystyce technicznej:
a. Wielkość baneru : 300x200cm
b. Rozdzielczość: 150 ppi (pikseli na cal)
c. Tryb kolorów: CMYK
d. Spady dokumentu: 30 mm z każdej strony
e. Format zapisu dokumentu: JPG lub PDF
f. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace do konkursu
g. Przygotowane pliki (praca+opis z punktu 3.) należy nagrać na płycie CD/DVD
i przesłać na adres podany w punkcie 4. Dodatkowo należy te dokumenty przesłać
drogą elektroniczną na adres: grafikazs1bochnia@gmail.com
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3. Do każdej pracy należy dołączyć plik z opisem:
- imię, nazwisko autora pracy oraz klasę i pełną nazwę szkoły do której uczęszcza
autor
- imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego
- podpisany przez autora załącznik
4. Prace należy złożyć osobiście w bibliotece szkolnej na parterze budynku lub przesłać
bezpośrednio do siedziby organizatora: Zespół Szkół Nr 1 w Bochni,
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia oraz w formie elektronicznej na adres
grafikazs1bochnia@gmail.com
z
dopiskiem
KONKURS GRAFICZNY
„NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcia lub uszkodzenia prac powstałe
w czasie przesyłki.
6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnym praw
autorskich do nich na rzecz Organizatorów, o których mowa na zasadach określonych w
ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r.
poz. 880 z póź. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez Organizatorów oraz w Internecie bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.
922) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu (Załącznik 1.).
8. Prace graficzne przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów.
9. Prace nieodzwierciedlające tematu nie będą podlegać ocenie.
10. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 8 lutego 2018r. (czwartek).
Dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego na dokumencie
przesyłki.
VII. Komisja Konkursowa
1. Oceny prac konkursowych dokonuje niezależna Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora ZS Nr 1 w Bochni.
2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący komisji konkursowej powołany przez Dyrektora
ZS Nr 1.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VIII. Kryteria oceniania prac i nagrody:
1. W postępowaniu konkursowym Komisja kieruje się bezstronnością i obiektywizmem
w ocenie prac.
2. Podczas oceny prac Komisja oceniać będzie:
• oryginalność
• technikę wykonania
• wyraz artystyczny
• estetykę
• odzwierciedlenie tematu konkursu
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze laureatów I, II, III miejsca.
4. Komisja może wyróżnić również inne – szczególnie ciekawe w ocenie Komisji – prace
konkursowe.
5. Autorom najlepszych prac wręczone zostaną okolicznościowe dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez sponsorów.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 1 marca 2018 r. o godz. 9.00
w Zespole Szkół Nr 1w Bochni, ul. Windakiewicza 23, 32 – 700 Bochnia przy czym
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Organizator zobowiązuje się do przekazania zaproszenia dla laureatów konkursu do dnia
26 lutego 2018 r. w formie telefonicznej.
IX. Terminarz Konkursu:
1. Ogłoszenie Konkursu –5 stycznia 2018 r.
2. Przesłanie prac – do 8 lutego 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników - 1 marca 2018 r.
X. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać : Agnieszka Morawiec (tel. 667 96 23
37, kater.murr@interia.pl)
XI. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady zawarte w niniejszym
Regulaminie.
2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Bibliografia i polecane strony internetowe związane z tematem konkursu:
a) publikacje drukowane
Jerzy Ślaski, Żołnierze wyklęci, Warszawa 2007;
Joanna Wieliczka – Szarkowa, Żołnierze Wyklęci, Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013;
Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, praca zbiorowa, Warszawa 2013;
b) strony internetowe:
http://www.fundacjapamietamy.pl
http://www.ipn.gov.pl
http://www.nsz.com.pl
http://podziemiezbrojne.blox.pl
http://www.bochenscywykleci.pl
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