REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
PT.„PAPIEROSY TWOIM WROGIEM”
ROK SZKOLNY 2021/2022

ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi
im.Stanisława Staszica w Białymstoku.
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CELE KONKURSU:
1) Promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i
swoich bliskich.
2) Modelowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie.
3) Poszerzenie wiedzy o szkodliwości działania dymu tytoniowego i palenia tytoniu.
4) Poznanie środków toksycznych i substancji chemicznych zawartych w papierosach.
5) Uświadomienie uczniów o śmiertelnych chorobach wynikających z palenia papierosów i innych
wyrobów tytoniowych.
6) Poznanie działania szkodliwości dymu tytoniowego dla biernych palaczy i dzieci matek palących
w ciąży.
7) Zapoznanie uczniów o silnie uzależniającym działaniu nikotyny.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
1) Uczniowie ZSTiO w Białymstoku.
Zasięg konkursu – ZSTiO im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:
•

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, promarkery, techniki mieszane –
techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich. Wymagane obowiązkowo wykonanie pracy plastycznej
razem z tłem. Prace, które zostaną dostarczone z białym tłem ulegają dyskwalifikacji. Prace z białym
tłem akceptowane są tylko przy zastosowaniu techniki graficznej: czarno- białej.

•

Rodzaj i działania plastyczne: PLAKAT.

•

Format prac: A3, A2.
Termin nadsyłania prac: do 27 października 2021 roku.

❖ Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie
z ustalonymi kryteriami.

KRYTERIA:
Każda praca powinna mieć tylko jednego autora ( praca indywidualna ). Każdy uczestnik konkursu
może przesłać tylko 1 pracę.
❖ Przywiezione na konkurs prace nie mogą być zrolowane ani zgięte na pół.
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❖ Praca powinna być podpisana na odwrotnej stronie : imię …nazwisko…klasa…, tytuł konkursu
plastycznego.
❖ Obraz na podany temat może być swobodą interpretacją, wykonany w dowolnym stylu np.
abstrakcji ,realistycznie, kubistycznie itp. jednak musi zawierać symbole i nawiązywać do hasła –
„ PAPIEROSY TWOIM WROGIEM’’.
❖ Przy wyborze najlepszych prac plastycznych jury konkursu będzie brało pod uwagę : zastosowanie
ciekawej techniki plastycznej, estetykę wykonania pracy oraz trafną interpretacje artystyczną
tematu pt.’’ PAPIEROSY TWOIM WROGIEM’’.
❖ Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora,
który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
❖ PRACE należy składać do biblioteki szkolnej lub do sekretariatu szkoły do dnia
27.10.2021r. na adres : ZSTiO ul. Sienkiewicza 57 Białystok. W konkursie nie będą uwzględniane
prace przesłane pocztą elektroniczną.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
10.05.18 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn.zm.)
O wynikach konkursu, terminie wręczenia dyplomów i nagród uczniowie zostaną
poinformowani na stronie szkoły pod koniec października 2021 r.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: przewodniczący- Justyna Worowska,
członek- Maritta Kossakowska, członek- Anna Zajko.
❖ Konsultacje i korekty prac konkursowych przed ostatecznym oddaniem do biblioteki są
udzielane: w czwartki godz.15.30-17 s.A112, a klasy 1 również w środy i czwartki na
przerwach pomiędzy lekcjami s.A112.
PRAWA AUTORSKIE:
1. Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach
masowego przekazu przez Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. Organizator konkursu
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
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