REGULAMIN UCZESTNICTWA
W KONKURSIE PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNYM „URODZINY SZKOŁY, 70 LAT”
ORAZ KONKURSIE MULTIMEDIALNYM „JAK WIDZIMY NASZĄ SZKOŁĘ”
z okazji Jubileuszu 70-lecia Szkoły:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem Konkursów jest Rada Rodziców.
2.
W trakcie trwania Konkursów treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej
Szkoły http://www.psmzarebski.pl oraz w gablocie szkolnej.
3.
W konkursach mogą brać udział wszyscy Uczniowie Szkoły Muzycznej 1 st. nr 3 im.
J. Zarębskiego w Warszawie; W przypadku Konkursu Multimedialnego może to być Uczeń
Szkoły, a także Rodzic lub Opiekun prawny;
4.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie po jednej pracy w każdej technice
konkursowej tj. jedną pracę plastyczną, jedną o charakterze fotograficznym i jedną
multimedialną;
5.
Temat Konkursu Plastyczno-Fotograficznego to „Urodziny Szkoły, 70 LAT” oraz
konkursu multimedialnego „Jak widzimy Naszą Szkołę”;
6.
Termin składania prac na Konkurs Plastyczno-Fotograficzny to 02.02.2018r., w
przypadku Konkursu Multimedialnego jest to 30.05.2018r.;
7.
Miejscem składania wszystkich prac jest Sekretariat Szkoły Muzycznej 1 st. nr 3 im.
J. Zarębskiego w Warszawie.
8.
Przedkładający Pracę Konkursową staje się Uczestnikiem Konkursu. Uczestnik
przedkładając Pracę Konkursową zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska,
tytułu pracy (w przypadku Uczniów również klasy);
9.
Zgłaszając zdjęcia, autor oświadcza, że ma do nich wszelkie prawa autorskie oraz
zgodę osób znajdujących się na zdjęciach lub filmach na publikację ich wizerunku;
10. Uczestnik poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na
wykorzystywanie pracy przez Organizatora na cele szkolne (np. wystawy, umieszczenie na
stronie internetowej szkoły, powielanie, udostępnianie itp.)
1.

2. ZASADY KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO:
Zadanie konkursowe polega na przedłożeniu Pracy Konkursowej, tj. dzieła plastycznego lub fotografii zrealizowanej w dowolnej technice na formacie maksymalnie A4 ;
2.
Praca Konkursowa o charakterze fotograficznym może się składać z jednej bądź
większej ilość pojedynczych fotografii w dowolnych formatach;
3.
Temat Pracy Konkursowej „Urodziny Szkoły, 70 Lat”
4.
Termin składania prac 02.02.2018r.
5.
Przedkładający Pracę Konkursową staje się Uczestnikiem Konkursu. Uczestnik
przedkładając Pracę Konkursową zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska,
tytułu pracy oraz klasy;
6.
Jeden Uczestnik może wysłać maksymalnie jedną pracę konkursową w każdej
technice;
1.
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3. ZASADY KONKURSU MULTIMEDIALNEGO:
1.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu, prezentacji lub innej dowolnej
formy artystycznej zrealizowanej przy pomocy nośników multimedialnych;
2.
Temat Pracy Konkursowej „Jak widzimy Naszą Szkołę”;
3.
Termin składania prac do 30.05.2018r.;
4.
Prace należy składać na nośnikach CD
5.
Uczestnikiem Konkursu Multimedialnego może być każdy Uczeń szkoły, Rodzic
Ucznia/Opiekun lub Rodzic/Opiekun z Uczniem;

4. ZASADY PRZEPROWADZANIA I ROZSTRZYGANIA KONKURSÓW:
1.
Za zgodą Dyrektora szkoły w celu robienia zdjęć można używać aparatów i
telefonów komórkowych w czasie przerw. Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel przedmiotu, można
robić zdjęcia/filmy również w czasie lekcji, wycieczki lub zajęć dodatkowych;
2.
O wyborze najlepszej pracy decyduje komisja konkursowa;
3.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się:
w przypadku Konkursu Plastyczno-Fotograficznego 8 lutego 2018 w czasie Balu
Karnawałowego;
w przypadku Konkursu Multimedialnego 16 czerwca 2018 w czasie Festynu Szkolnego.
5. NAGRODY:
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Nagrody ufunduje Rada Rodziców wraz z Dyrekcją
Szkoły.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w
konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
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