
 

REGULAMIN  

konkursu artystycznego pod hasłem: „Kaczkowskie kreacje”  

  

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia szkolnego konkursu artystycznego, 
zwanego dalej „Konkursem”.   

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, 
reprezentowanym przez Elżbietę Karwacką – dyrektora.  

3. Koordynatorem konkursu są nauczyciele plastyki – Monika Gomółka i przedmiotów 
zawodowych technika reklamy – Anita Nawrot. Koordynator odpowiedzialny jest za 
rozpropagowanie konkursu wśród uczniów, zebranie prac konkursowych, 
sporządzenie dokumentacji konkursowej oraz za prawidłowy przebieg konkursu i 
przekazanie informacji lokalnym mediom.  

4. Konkurs trwa od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r.   

5. Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów w czynne uczestnictwo w działania promujące 
sztuki plastyczne. Celem konkursu jest również odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych 
i twórczych młodzieży oraz kształtowanie ich wyobraźni plastycznej. 

6. Przez pracę konkursową rozumie się skan/zdjęcie pracy malarskiej lub fotografię wykonane 
zgodne z tematyką konkursu.  

  

§ 2.  

Warunki udziału w konkursie  

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.  

2. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie indywidualnie. Prace wykonane przez więcej niż 
jednego autora będą zdyskwalifikowane.  

3. Każdą pracę należy dostarczyć jako oddzielne zgłoszenie.  

4. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych prac.  

5. Na konkurs należy dostarczyć skan/zdjęcie. 

6. Praca wykonane w dziedzinie MALARSTWA mogą być inspirowane dowolnym kierunkiem 
sztuki, np. impresjonizm, popular art., street art., lub innymi. 

7. Organizator dopuszcza wykonanie pracy plastycznej techniką: tempera, akryle, olej, akwarela, 
pastel, kredka. 

8. Prace w kategorii FOTOGRAFIA INSPIROWANA powinny zawierać cechy charakterystyczne dla 
tego gatunku fotografii i stanowić kompozycję autorską. 

9. Temat konkursu można interpretować dowolnie.  
10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  



 

11. Materiały dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.   

12. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą oceniane.  

13. Prace należy przesłać na adres anawrot@zsrkaczki.edu.pl do dnia 13 maja 2021 roku, do 

godziny 2000. Podany termin jest ostateczny.  

 

§ 3.  

Zasady wyboru i nagradzania twórców najlepszych aplikacji  

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.  

2. Prace zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem spełnienia wymogów opisanych § 2.  

3. Pod uwagę będą brane również takie elementy jak:  

a) innowacyjność i atrakcyjności pomysłu,   

b) jakości wykonania,   

c) estetyka prac.   

4. Planowane jest przyznanie jednej nagrody głównej w każdej z kategorii konkursu - dla najwyżej 
ocenionych pracy. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych 
nagród, których wartość określi organizator konkursu.   

5. Ocena prac, które wezmą udział w Konkursie dokonywana będzie w formie pisemnej.   

6. Sporządzony zostanie protokół z posiedzeń Komisji Konkursowej, który podpiszą wszyscy jego 
członkowie.   

7. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.   

8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Internetowej 
http://www.zsrkaczki.edu.pl/ oraz Facebooku szkolnym. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 maja 2021 r.  

10. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

11. Wręczenia nagród dokona organizator konkursu w terminie ustalonym indywidualnie z 
laureatami. 

 
 
 

§ 4. 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu przenosi niniejszym na ZSR CKP w Kaczkach Średnich autorskie prawa 
majątkowe do wykorzystania materiałów stworzonych przez Uczestnika konkursu w ramach 
konkursu na następujących polach eksploatacji: (I) utrwalanie; (II) upowszechnianie; i (III) 
wprowadzanie do pamięci komputera. 

 
2. ZSR CKP w Kaczkach Średnich zobowiązuje się każdorazowo korzystając z autorskich rozwiązań 

Uczestnika konkursu podawać Jego imię i nazwisko. 
 

3. Osobiste prawa autorskie pozostają własnością Uczestnika konkursu. 

 



 

  



 

SZKOLNY KONKURS ARTYSTYCZNY „KACZKOWSKIE KREACJE” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

  

1. Informacje o autorze pracy i aplikacji    

Imię i nazwisko    ……………………………………………………………………………………………..  
Adres do korespondencji ………………………………………………………….………………………………….. 
Numer telefonu   ………………………………………………….…………………………………………..  
Adres e-mail   ……………………………….……………………………………………………………..  
Tytuł pracy     ……………………………………………………………………………………….……..  

Technika wykonania pracy  ……………………………………………………………………  

 

2. Oświadczenia autora pracy:  

Oświadczam, że złożona przeze mnie praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich.  

………………………………….  
Data i czytelny podpis   

  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu.  

………………………………….  
Data i czytelny podpis   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i 
informacjach o konkursie i jego wynikach moich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 
Konkursu przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich   

………………………………….  
Data i czytelny podpis  

  


