
Regulamin konkursu plastycznego 

Projekt okładki do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego 
 

§ 1 

Organizator Konkursu: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu. 

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. „Szlakiem 

Stanisława Wyspiańskiego” przez Panią Agnieszkę Puchacz i Barbarę Ogórek. 
 

§ 2 

Cele konkursu:  

 popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego, a w szczególności  „Wesela”;  

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form 

plastycznych; 

 promocja biblioteki w środowisku lokalnym. 
 

§ 3 

Temat Konkursu:  

1. Temat Konkursu pt. „Projekt okładki do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego” 

2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.  
 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu:  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Zamościu. 
 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w Konkursie:  

1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, techniką dowolną, format 

pracy: A3. 

2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki do książki 

„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy 

interpretację treści, nie naśladując istniejącej publikacji, stworzył własną wizję 

okładki. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.  

4. Na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko autora oraz klasę.  

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 

Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 ze zm.) oraz do publikacji prac przez 

Organizatora w Internecie.  

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w zakresie niezbędnym do 

realizacji konkursu.  
 

§ 6 

Komisja Konkursowa:  



1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

poszczególnych prac.  

3. Konkurs jest jednoetapowy.  

4. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 28.02.2018 r. 

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.  

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 

§ 7 

Nagrody:  

1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną 

wyróżnione.  

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

3.  Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność  

projektu, sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, własna interpretacja.  

4. Komisja może wyróżnić również inne szczególnie ciekawe, indywidualne prace 

wyłonione w Konkursie.  

5. Odbiór nagród przez laureatów obędzie się w ustalonym terminie, o czym pozostaną 

poinformowani uczestnicy.  
 

§ 8 

Postanowienia końcowe:  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: 

www.ekonomikzamosc.pl. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady 

Konkursu zawarte w Regulaminie.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie,  z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.  

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

 

Barbara Ogórek 

 

http://www.ekonomikzamosc.pl/

