REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
„WARSZAWA NIEPODLEGŁA– NAJWAŻNIEJSZE, NAJPIĘKNIEJSZE,
MIEJSCE Z LAT 1918-2018

W związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości serdecznie
zapraszamy do udziału w konkursie varsavianistyczno-plastycznym -„Warszawa niepodległanajważniejsze, najpiękniejsze miejsce z lat 1918-2018”

I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest:
Zespół Szkół im. P. Wysockiego w Warszawie, Technikum nr 11 im. P. Wysockiego
ul. Odrowąża 75, 03-130 Warszawa (www.wysocki.edu.pl )
Koordynatorki projektu Varsavianistycznego: Marzena Krasowska, Barbara Stanecka.
2.Konkurs obejmuje opracowanie plakatu „Warszawa niepodległa- najważniejsze,
najpiękniejsze, miejsce z lat 1918-2018 ”.
3.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych
oraz placówek oświatowych znajdujących się na terenie Warszawy.
4.Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy o Warszawie, szczególnie w nawiązaniu
do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
II.

PRZEDMIOT KONKURSU:

.
1.Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie w formie plakatu wybranego
miejsca w Warszawie powstałego w latach 1918-2018 (po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę)
2.Wybrane przez ucznia miejsce powinno być, w jego ocenie, najważniejszym,
najładniejszym, najciekawszym miejscem powstałym w Warszawie w latach 1918-2018
np. może to być budynek, pomnik, park, miejsce związane z gospodarką, biznesem,
kulturą, historią, komunikacją, rekreacją itp.
3.Należy zamieścić hasło reklamujące wybrane miejsce,
4. Praca powinna również zawierać mały, schematyczny plan Warszawy z zaznaczonym
wybranym miejscem.
5.Należy przedstawić krótko historię miejsca ( w formie tekstowej, rysunkowej, innej)
6.Wybrane miejsce można przedstawić w dowolnej technice- collage, rysunek, malarstwo,
grafika itd.
7.Praca musi mieć formę plakatu.

8.Plakat powinien zachować klimat epoki, z której pochodzi wybrane miejsce (np. klimat
20-lecia międzywojennego, czas II wojny światowej, okres PRL-u lub czas po roku 1989),
III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy:
- zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki,
- złożą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisują również
rodzice/prawni, opiekunowie ucznia. (Karta zgłoszeniowa)
2.Plakat należy wykonać w formacie: bristol A2 wysokość 59,4 cm, szerokość 42,0 cm
3.Technika: - dowolna : collage, rysunek, malarstwo, grafika, itd.
4.Prace konkursowe z załączoną z tyłu pracy wypełnioną Kartą zgłoszeniową należy
dostarczyć do 22.10.2018 do godziny 15-ej na adres:
Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego
ul. Odrowąża 75, 03-310 Warszawa (sekretariat uczniowski)
z dopiskiem Konkurs „Warszawa Niepodległa- najważniejsze, najpiękniejsze miejsce
z lat 1918-2018”
5.Praca musi być wykonana przez jednego ucznia (nie przyjmujemy prac zbiorowych).
6.Prace konkursowe niespełniające wymagań Regulaminu lub nadesłane po terminie nie będą
podlegały ocenie Komisji.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Oceny prac będzie dokonywało Jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Piotra
Wysockiego, Technikum nr 11 im. P. Wysockiego w Warszawie.
2.Ocenie podlegać będzie spełnienie podanych powyżej wymagań konkursowych, ciekawy,
oryginalny pomysł, atrakcyjna kompozycja plastyczna, walory artystyczne, estetyka pracy.
3.Prace będą oceniane w kategoriach:
-szkoły ponadgimnazjalne
-szkoły podstawowe i gimnazjalne
.
4. Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody
rzeczowe. Za prace wyróżnione uczestnicy otrzymają dyplomy.
5.Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w dniu 29.10.2018 na adres
e-mail swojej Szkoły. Informacja będzie również zamieszczona na stronie Zespołu Szkół
im. P. Wysockiego (www.wysocki.edu.pl )w zakładce Projekty i aktywności- Projekt
Varsavianistyczny.
7.Wręczenie nagród i wystawa prac: odbędzie się dnia 07.11.2018r (godzinę podamy
w późniejszym terminie) w Zespole Szkół im. P. Wysockiego ul. Odrowąża 75
w Warszawie podczas uroczystości związanych ze 100-leciem Polski Niepodległej
8. Po ogłoszeniu wyników konkursu, prace, których autorzy nie zostali nagrodzeni, będą

do odbioru w siedzibie szkoły Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
9. Prace konkursowe nie będą uczestnikom odsyłane.
10.Prace nieodebrane do dnia 30 listopada zostaną zniszczone.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres :
barbara1811@poczta.onet.pl lub mkrasowska@onet.eu .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
organizatorki konkursu i koordynatorki szkolnego projektu Varsavianistycznego:
Barbara Stanecka i Marzena Krasowska

–

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS VARSAVIANISTYCZNY
„WARSZAWA NIEPODLEGŁA– NAJWAŻNIEJSZE, NAJPIĘKNIEJSZE, MIEJSCE
Z LAT 1918-2018 ”- PLAKAT

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami
Nazwa i adres szkoły

telefon
faks
adres e-mailowy
Imię i nazwisko ucznia
Tytuł pracy

Klasa, wiek
Kategoria wiekowa
(proszę odpowiednio zaznaczyć)

•
•
•

szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna

Imię i nazwisko opiekunanauczyciela

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Warszawa niepodległa– najważniejsze,
najpiękniejsze, miejsce z lat 1918-2018 ”- plakat

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych
w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Konkursu, na potrzeby niniejszego konkursu oraz ewentualną
publikację pracy zgłoszonej do konkursu, w związku z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanym RODO) oraz na publikację mojego wizerunku.

……………………………..
Miejscowość, data

……………………….
Podpis ucznia

……………………………..
Podpis rodzica /opiekuna prawnego

