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KONKURS
KREATOR MODY
VII edycja

Kwiatowa hipnoza

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KREATOR MODY
„KWIATOWA HIPNOZA”
ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
CEL: Celem konkursu jest rozwijanie twórczej i aktywnej postawy uczniów oraz
pozyskiwanie młodych talentów wśród gimnazjalistów zainteresowanych kreowaniem mody
i stylizacją ubioru, w tym chętnych do kształcenia i rozwoju swoich predyspozycji w zakresie
projektowania, stylizacji i kreowania ubioru.
ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- konkurs przeznaczony jest uczniów wszystkich klas gimnazjum,
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu po jednej pracy w każdej kategorii,
- prace w każdej kategorii będą ocenianie oddzielnie:
ź KATEGORIA I - gotowy wyrób dodatku do odzieży np. torebka, biżuteria, pasek, apaszka,
szalik, nakrycie głowy, broszka itp.; technika dowolna, praca zabezpieczona opakowaniem
z przymocowaną kartką zawierającą dane autora i nazwę szkoły;
ź KATEGORIA II - rysunek projektu ubioru wykonanego dowolną techniką zgodnie
z tematem konkursu - format A4, praca zabezpieczona foliową koszulką, z tyłu opisana
(imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły).
Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.
2. SKŁADANIE PRAC: Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać
na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,
ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno, wraz z dokładnie wypełnioną karta zgłoszenia (dołączoną
do regulaminu konkursu) do dnia 5 marca 2018 roku.
3. OCENA PRAC: Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora do
dnia 10 marca 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
szkoły www.zsp1.fc.pl.
4. NAGRODY: Autorom najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane nagrody i dyplomy,
a zgłoszone do konkursu projekty i wyroby zostaną zaprezentowane na pokonkursowej
wystawie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja wystawy odbędzie się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, o szczegółach
spotkania autorzy wraz z opiekunami zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.
5. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE: Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji
prac oraz danych osobowych ich autorów.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: tbelcik@op.pl.
Prace zgłoszone do konkursu, po jego zakończeniu, pozostaną do dyspozycji organizatora
konkursu.
Twórczej i przyjemnej pracy oraz wielu ciekawych pomysłów
życzą przedstawiciele organizatora konkursu
Teresa Belcik i Wiesława Szwast

KARTA ZAGŁOSZENIA (wzór)
Imię i nazwisko ucznia _______________________________________________
Klasa ____________________________________________________________
Nazwa i adres szkoły ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefon szkoły _____________________________________________________
Nazwa pracy ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Technika wykonania ________________________________________________
_________________________________________________________________
Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna ucznia _____________________________
_________________________________________________________________
Ja niżej podpisana(y) ______________________________ oświadczam, że jestem autorem pracy
zgłoszonej do konkursu „Kreator mody” i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie zgodnie z założeniami
konkursu akceptując jego regulamin.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dn. 28 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U.2016.922) w celach
związanych z organizacją konkursu w tym na ich publikację w środkach masowego przekazu.

Podpis ucznia (czytelny)_______________________________________
Podpis rodzica/opiekuna (czytelny) ______________________________
Podpis nauczyciela (czytelny) __________________________________
Data ______________________

