REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT
PIECZĄTKI OKOLICZNOŚCIOWEJ
UPAMIĘTNIAJĄCEJ
100 - LECIE wybuchu POWSTANIA WIELKOLKOPOLSKIEGO

I ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Dolsku.
NAUCZYCIELE KOORDYNATORZY:
- mgr Małgorzata Sławek
- mgr Jacek Woroch
II. CEL KONKURSU
Celem jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego pieczątki
upamiętniającej 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także
upowszechnianie wiedzy dotyczącej powstania i rozwijanie zainteresowań
regionem i jego historią.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII oraz II i III klas gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej w Dolsku.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie.
3. Prace muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Projekt musi być pracą autorską.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw
autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Dolsku.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu.

IV. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
1. Praca konkursowa powinna być wykonana w dowolnym programie
graficznym w zapisie JPG. Kształt koła lub owalu.
2. Wzór pieczątki powinien:
- być czytelny i łatwy do zapamiętania,
- zawierać napis świadczący o rocznicy powstania
- zawierać grafikę związaną z Powstaniem Wielkopolskim
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
1. Konkurs trwa od 01 marca 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 r.
2. Prace należy wysłać e-mailem na adres: infpracems@gmail.com
lub praceuczniowskie.gim@gmail.com do DNIA 30.04.2018r.
3. Prace przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.
4. Organizator nie zwraca przesłanych prac.
VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1. zgodność projektu z wymaganiami konkursowymi
2. oryginalność projektu, czytelność oraz estetyka wykonania.
VII .ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni
zwycięzcę konkursu.
2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa
w regulaminie nie będą podlegały ocenie.
3. Ogłoszenie wyników : 18 maja 2018 roku.
4. Dla najlepszego projektu przewidziana jest nagroda
5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.spdolsk.pl

