Konkurs na gadżet
Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków
Gimnazjum i Liceum im. N. Żmichowskiej
w Warszawie
Regulamin

§1. Organizator konkursu i jego cele
1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Wychowanków i
sympatyków Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w
Warszawie
.
2. Celem
konkursu
jest
wybranie
gadżetu
Stowarzyszenia
Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr XV im.
Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie oraz wypromowanie młodych
ludzi uzdolnionych plastycznie.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział tylko
uczniowie Zespołu Szkół nr. 67 w Warszawie bez ograniczeń
wiekowych.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie – nie
przewiduje się możliwości grupowego przygotowania prac.
3. Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i
opisanymi w niniejszym regulaminie zasadami.
4. Zwycięzcy konkursu akceptują fakt, że nagrodzone i wyróżnione
projekty stają się własnością Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie.
Finaliści konkursu zrzekają się praw autorskich do projektów
składając oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw na rzecz
Stowarzyszenia.
5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4, stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.

§3. Wymagania projektu
1. Pracę należy przygotować w dowolnym programie graficznym i
zapisać w rozszerzeniu właściwym dla tego programu. Kopię grafiki
należy zapisać w popularnym rozszerzeniu gif / jpeg / png.
2. Projekt gadżetu Stowarzyszenia musi mieć charakter statyczny i
wysoką rozdzielczość (minimum 600 dpi) – by umożliwić poprawny
wydruk.

§4. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać w wersji elektronicznej do sekretariatu szkoły w
nieprzekraczalnym terminie 18 grudnia 2015r.
2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo złożyć dowolną liczbę
projektów.
3. Każda praca powinna być dostarczona na nośniku elektronicznym
(CD/DVD) oraz w postaci wydruku projektu. Praca musi być
podpisana (imię, nazwisko, klasa).
4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów
Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Organizator konkursu nie zwraca prac.

§5. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową,
składającą się z 3 członków powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek Zarządu Stowarzyszenia jest przewodniczącym Komisji.
3. Z przebiegu konkursu Komisja sporządzi protokół, zawierający w
szczególności listę zwycięzców.
4. Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi
kryteriami:
• nawiązanie do tradycji, historii szkoły i patronki;
• estetyka, oryginalność, innowacyjny charakter projektu, wywoływanie
pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania;

5. Decyzje Komisji są nieodwołalne.

6. Organizatorom przysługuje prawo nierozstrzygnięcia konkursu w
przypadku niskiego poziomu projektów.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie
internetowej szkoły.

§6. Nagrody
1. Przewiduje się przyznanie nagrody rzeczowej w kategorii
Ν ajlepszy gadżet Stowarzyszenia”
2. Organizator konkursu może przyznać wyróżnienia osobom, których
prace uznano za interesujące.
3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody
rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

§7. Postanowienia końcowe
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
konkursu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga
organizator konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w
regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej
szkoły, stają się one obowiązujące.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie
www.zmichowska.pl oraz w gablocie i na facebooku Stowarzyszenia a
także u nauczycieli plastyki/sztuki.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża
zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion,
nazwisk i informacji o laureatach konkursu w mediach i Internecie.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

Ja ..........................................................................................................,
(imię i nazwisko, pesel )

oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie do projektu
gadżet Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Gimnazjum i
Liceum im. N. Żmichowskiej w Warszawie, zgłoszonego w konkursie na
w/w gadżet, na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. Narcyzy Żmichowskiej
w Warszawie.

.
Jednocześnie
oświadczam,
że
jestem
jedynym
autorem
wspomnianego wyżej projektu, a tym samym osobą uprawnioną do
dysponowania prawami autorskimi.

..........................................................
(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………….
(podpis)

