Regulamin konkursu plastycznego
„40 lat minęło… a HIPOLIT coraz młodszy” –
HistoriaPowiatowegoZespołu Szkół nr 2 w Rumi

IOrganizatorzy
Organizatorami konkursu plastycznego„40 lat minęło…a HIPOLIT coraz młodszy”są
nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych Powiatowego Zespołu Szkół nr
2 w Rumi. Konkurs jest integralną częścią obchodów jubileuszu 40-lecia szkoły.

II Cele konkursu:
- zachęcenie utalentowanej młodzieży do prezentowania własnej twórczości,
- rozwijanie wrażliwości i zdolności uczniów poprzez przygotowanie kolaży, plakatów,
rysunków, karykatur, rzeźboraz innych prac plastycznych i technicznych ściśle
związanych z tematyką dotyczącą historiiPowiatowego Zespołu Szkół nr 2,
- poznawanie i popularyzacja wiedzy związanej z historią, tradycjami i teraźniejszością
szkoły oraz uczczenie jubileuszu 40- lecia szkoły,
- integracja międzypokoleniowa,
- uroczystości jubileuszowe oraz wszystkie związane z nimi działania, w tym niniejszy
konkurs, mają na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym.

III Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie,
nauczyciele, absolwenci i sympatycy Powiatowego Zespołu Szkół w Rumi.

IV Zasady uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnej formie plastycznej
lub technicznej przedstawiającej ciekawe wydarzenia, przemyślenia czy refleksje
związane z okresem pobytu w naszej szkole. Praca może mieć formę np. kolaży,
plakatów, rysunków, karykatur, rzeźb oraz innych prac plastycznych i technicznych,
- prace konkursowe muszą być oryginalne , wcześniej niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach,
- każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą imię,
nazwisko i klasę uczestnika.

V Termin składania prac:
Prace należy składać do 30 marca 2018r.w sali 106 z dopiskiem „Konkurs 40 lat Hipolita”
w formie papierowej.

VI Jury:
Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli przedmiotów
gastronomicznych na czele, której stoi Dyrektor Szkoły.

VII Kryteria oceniania:
- oryginalne podejście do tematu i samodzielność pracy

VIII Nagrody:
- główną nagrodą w konkursie będzie wykorzystanie nagrodzonych prac w publikacji
wydanej z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły,
- nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca,
- decyzja jury w zakresie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania nagród
jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
- o wynikach konkursu organizatorzy poinformują do dnia 05.04.2018r., informacje będzie
można uzyskać również na stronie internetowej szkoły.
- nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystości jubileuszowych dnia 25.04.2018.
IX Postanowienia końcowe:
- autorzy złożonych prac wyrażają zgodę na publikację swoich prac przez szkołę,
- organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich złożonych prac
w publikacjach promujących działalność szkoły,
- uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje jego regulamin,
- zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów konkursu,
- prace nie będą zwracane.

