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REGULAMIN 
konkursu plastycznego 

„STASZIC W OCZACH UCZNIÓW” 
 

I. Organizatorzy 
Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie; ul. 3 Maja 1; tel.846963660; 
e-mail: poczta@staszic.pl, www.staszic.pl. 

 
II. Cele konkursu 

a) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni twórczej 
uczestników. 

b) Poszerzanie wiedzy na temat historii szkoły i osób tworzących jej historię. 
c) Inspirowanie do pracy twórczej. 
d) Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

plastycznych. 
e) Przedstawienie szkoły jako przyjaznego i radosnego miejsca. 
f) Uczczenie 100-lecia szkoły. 

 
III. Zasady uczestnictwa 

W konkursie może wziąć udział młodzież oraz absolwenci ZS nr 2 w Hrubieszowie. 
Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie gimnazjum 
b) uczniowi liceum  
c) absolwenci. 

 
IV. Wymogi konkursowe 

a) Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. 
b) Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. 
c) Format prac A3 lub większy. 
d) Każda praca powinna być czytelnie podpisana: 

• imię i nazwisko 

• klasa, wiek 

• imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem powstała praca 
(w przypadku uczniów); prace niepodpisane w ten sposób nie będą oceniane. 

e) Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora. 
f) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na 

publikację danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach 
internetowych i w prasie), prezentacją pracy w formie fotografii w materiałach 
reklamowych, albumach, prasie i na stronach internetowych bez wypłacania 
honorariów autorskich. 
 

V. Ocena prac 
Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

• samodzielność wykonanej pracy - kreatywność 

• estetyka 

• różnorodność wykorzystanych technik plastycznych. 
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Prace należy składać do nauczyciela plastyki lub w przypadku absolwentów w sekretariacie 
szkoły do końca stycznia 2018 r.  
Prace oceni Jury powołane przez organizatora. Najlepsze prace uhonorowane będą nagrodami 
ufundowanymi przez sponsorów.  
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w marcu 2018 r. w auli ZS nr 2 
w Hrubieszowie. 


