REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
1. Temat konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji jednego z wierszy ks. Janusza
St. Pasierba, wybranego z tomików: „W rytmie dnia i pór roku”, „Poeta jest twoim
bratem”. (Obydwa tomiki zostały przekazane do szkół, kilka egzemplarzy znajduje się
w bibliotece Zespołu Szkół Ekonomicznych).
2. Organizatorami konkursu są:
Rada Powiatu Tczewskiego
Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie.
3. Cele konkursu
a. wzbogacanie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży poprzez
kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych,
b. popularyzacja poezji ks. Janusza St. Pasierba,
c. prezentacja twórczości utalentowanych uczniów.
4. Adresaci konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI i VII oraz oddziały
gimnazjalne) i ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego.
5. Warunki uczestnictwa
a. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przeniesienie na Organizatorów majątkowych
praw autorskich do nadesłanej pracy/prac na czas nieograniczony i w zakresie:
rozpowszechniania na stronach internetowych Organizatorów, publicznego
wyświetlania i prezentacji oraz umieszczania w publikacjach drukowanych
wydawanych przez Organizatorów.
b. konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:
i. uczniowie klas VI i VII oraz oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych
ii. uczniowie klas I – IV szkół ponadgimnazjalnych
c. konkurs odbywa się w dwóch kategoriach ze względu na technikę wykonania:
i. tradycyjne techniki plastyczne (akwarela, plakatówka, rysunek ołówkiem,
kredkami, pastelami, tuszem, collage itp.)
ii. grafika komputerowa
d. Uczestnik może wystartować w dwóch kategoriach. W ramach danej kategorii można
nadesłać tylko jedną pracę.
e. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana samodzielnie.
f. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub
osobistych praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa do
wizerunku.
g. Dla prac wykonanych w tradycyjnych technikach plastycznych obowiązuje format A3.
h. Pracę w kategorii grafika komputerowa należy dostarczyć w formie wydruku
w formacie A4 oraz pliku w jednym z formatów: JPG, PNG, PDF. Plik można załączyć
na płytce do wydruku lub przesłać na adres zsetcz@gmail.com
i. Praca musi być opisana na odwrocie (metryka pracy) czytelnie: imię i nazwisko
autora, wiek, tytuł pracy, dokładny adres szkoły – placówki (kod, numer telefonu

oraz klasa), adres e-mail na który ma zostać przesłana informacja o wynikach
konkursu.
j. Wraz z pracą należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik 1 do
regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie udziału podpisuje rodzic/
prawny opiekun uczestnika.
k. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 09. 03. 2018 r. (decyduje data
wpływu do Organizatorów)
l. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie
będą oceniane.
6. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych
a. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
b. Kryteria oceny:
i. zgodność pracy z tematem
ii. zgodność pracy z regulaminem (format, technika, metryka pracy, zgłoszenie
udziału)
iii. samodzielność wykonania
iv. wartości artystyczne pracy: estetyka, oryginalność pomysłu, przekaz
c. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 marca 2018 r. na stronie internetowej ZSE
w Tczewie (zse.tcz.pl) Wręczenie nagród odbędzie się 21.03.2018 r., podczas Dnia
Otwartego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
7. Nagrody
W kategorii tradycyjnych technik plastycznych:
I miejsce – karta prezentowa empik o wartości 100 zł
II miejsce – karta prezentowa empik o wartości 70 zł
III miejsce – karta prezentowa empik o wartości 50 zł
W kategorii grafiki komputerowej”
I miejsce – karta prezentowa empik o wartości 100 zł
II miejsce - karta prezentowa empik o wartości 70 zł
III miejsce – karta prezentowa empik o wartości 50 zł
8. Postanowienia końcowe.
a. Szczegółowe informacje związane z konkursem można uzyskać u osób
odpowiedzialnych: Pani Zofii Massowy (massowa@zse.tcz.pl) i Pani Agnieszki
Czystaw (czystaw@zse.tcz.pl)
b. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie

