REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W BYDGOSZCZY.

Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie kartki świątecznej jest Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.
Cel i przedmiot konkursu
2. Celem konkursu jest wybór wzoru kartki świątecznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 6 w Bydgoszczy.
3. Wybrana kartka świąteczna wykorzystywane będzie przez ZSO nr 6 do celów reklamowych,
korespondencyjnych, promocyjnych, druku w dowolnym nakładzie, dowolnej wielkości
i w dowolnej liczbie publikacji.
4. Konkurs trwa od 24.10.2017 r. do 15.11.2017 r.
Warunki uczestnictwa w konkursie
5. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
6. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub
zespołowo (zespół do 3 osób).
7. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
8. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. Udział w konkursie jest
poświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do złożonych prac.
9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze nieodpłatnym zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz ZSO nr 6 w Bydgoszczy, który przejmuje autorskie prawa majątkowe
złożonych prac.
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
II.
Forma prezentacji pracy konkursowej
11. Projekty należy wykonać własnoręcznie w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej,
graficznej lub korzystając z technik komputerowych.
12. Każdy uczestnik przekazać może dowolną ilość prac.
13. Wielkość projektu nie może przekraczać A4.
14. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na
kartkę świąteczną”), w której uczestnik podaje:
● imię i nazwisko,
● klasę,
● płytę z zapisem graficznym pracy (jeśli jest wykonana jako grafika komputerowa),
w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu,
w którym projekt został wykonany,
● samą pracę w dowolnej technice na kartce o formacie nie przekraczającym A4,
● podpisanym oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich do projektu na rzecz szkoły
(załącznik nr 1).

Miejsce i termin składania prac konkursowych
15. Prace należy składać do dnia 15.11.2017 r. w Sekretariacie Szkoły wraz z podpisanymi
regulaminem i oświadczeniem.
16. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
17. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
18. Organizator nie zwraca prac.
Ocena prac konkursowych
19. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z 5 członków
powołaną przez Dyrektora szkoły spośród nauczycieli. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym
Komisji.
20. Organizatorom przysługuje prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niskiego poziomu
projektów.
Rozstrzygnięcie konkursu
21. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
22. Dla autora/autorów zwycięskiego projektu przewidziana jest nagroda.
23. Planowana data ogłoszenia wyników 20 listopada 2017 r.
24. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
25. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
26. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji
o laureatach konkursu w mediach i Internecie.

………………………………………………………………………………..

akceptuję regulamin (imię, nazwisko, data)

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Ja ..................................................................................................................................(imię i nazwisko)
zamieszkały/a w ….........……………………………………………...………... (adres zamieszkania)
oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie do projektu kartki świątecznej, zgłoszonego
w konkursie, na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
ul. Staszica 4 w Bydgoszczy.
Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym samym
osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi.
...........................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis)

...........................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis opiekuna prawnego - w przypadku osoby niepełnoletniej)

