
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

 „Bielsko – Biała  moją małą ojczyzną”

I. PRZEPISY OGÓLNE

1.1.  Organizatorem Konkurs  jest  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Armii  Krajowej

 w Bielsku-Białej, nauczycielem nadzorującymi przebieg konkursu jest  Mariola Pietera

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

1.3. Celem przyświecającym konkursowi jest: 

- włączenie się w obchody 70. lecia powstania Bielska-Białej,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii, malarstwa jako dziedziny sztuki, 

- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia  i jej dokumentowania. 

1.4.  W  konkursie  może  brać  udział  każdy  uczeń  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących

 im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas IV-VI – praca plastyczna,

- uczniowie klas VII – VIII SP oraz I-III LO prezentacja multimedialna.

1.5.  Nadesłanie  prac  na  Konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków,  wyrażonych

 w niniejszym regulaminie. 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

2.1.  Każdy  uczestnik  może  nadesłać  jedną  pracę  plastyczną/prezentację  multimedialną.

Dopuszcza się  nadsyłanie tylko  własnych prac plastycznych/prezentacji  multimedialnych

wykonanych metodą tradycyjną (prace plastyczne) lub cyfrową (prace multimedialne)

2.1a  Prace  plastyczne  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  plastyczną.  Powinny być

wykonane w formacie A3 lub A4 .  Prosimy nie rolować, nie zwijać i  nie  składać prac.

Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.



2.1b  Prace  multimedialne  mogą  składać  się  maksymalnie  z  20  slajdów  (plus  slajdy

zawierające tytuł i bibliografię) tematycznie związanych z historią, kulturą Bielska-Białej.

W pracy  należy  zamieścić  spis  materiałów  źródłowych  wykorzystywanych  przy  jej

tworzeniu . Prezentacje tworzymy na formularzach Google.

2.2.  Chęć  udziału  w  konkursie  z  załączoną  kartą  zgłoszenia  należy  zgłosić  poprzez

mobidziennik do Pani Marioli Pietery.

2.2a.  Ze względu na sytuacje epidemiologiczną informację o sposobie dostarczenia prac

plastycznych przekażemy w późniejszym terminie.

2.2b.  Prezentacje  mutlimedialne  należy  nadsyłać  na  adres  mailowy

mariolapietera@sp36.eudportal.bielsko.pl  –  w  temacie  należy  wpisać:

Konkurs_Imię_Nazwisko 

2.4.  W  Konkursie  mogą  brać  udział  jedynie  te  prace,  które  nie  zostały  nigdzie

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Każdy uczestnik może przysłać

tylko jedną pracę.

2.5.  Fotografie  umieszczone  w  prezentacjach  multimedialnych  nie  mogą  naruszać

jakichkolwiek praw osób trzecich,  w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.

Uczestnik  jest  zobowiązany  do  uzyskania  od  osób,  którym  przysługują  przedmiotowe

prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do

uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie

traktowane  jako  istotne  naruszenie  Regulaminu,  skutkujące  natychmiastowym

wykluczeniem  z  udziału  w  Konkursie.  Uczestnik  będzie  wyłącznie  odpowiedzialny  za

zgodność z prawem nadesłanej prezentacji multimedialnej i poniesie wszelkie konsekwencje

jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 

2.6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  prac  niespełniających

wymienionych wyżej wymogów. 

2.7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych

jak również z niego wyłączonych. 



                                                   III. TERMINARZ 

3.2. Termin zgłoszenia do konkursu mija dnia 1 marca 2021 roku

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia  15 marca 2021 roku. 

3.2. Prace plastyczne/prezentacje multimedialne dostarczone/nadesłane po terminie nie będą

brane pod uwagę w Konkursie. 

3.3. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

3.4. Ocena prac przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 29 marca 2021 roku. Decyzja

Komisji  Konkursowej   jest  ostateczna  i  nie  podlega  weryfikacji.  Komisja  Konkursowa

zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo. 

3.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 30 marca 2021

roku.

3.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Internetowej szkoły.

3.7. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie

się w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

4.1.  Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 

5.1.  Organizator  uzyskuje  prawo  do  umieszczania  nadesłanych  na  Konkurs  prac

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na szkolnej stronie internetowej

5.2.  Organizator  uzyskuje  prawo  do  wielokrotnego  umieszczania  prac  nadesłanych  na

Konkurs  (oznaczonych  imieniem  i  nazwiskiem  autora)  na  wydawanych  przez  siebie

materiałach promocyjnych. 

5.3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć


