
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „FILMOWE INSPIRACJE”. 

 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Szczepanika Nr 1 

w Krośnie. 

 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Nr1 im. 

Jana Szczepanika w Krośnie. Aby wziąć udział w konkursie należy zaakceptować warunki 

regulaminu. 

 3. ZASADY 

Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych wykonanych dowolną techniką lub zdjęć 

w postaci elektronicznej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

Prace mają być osobistą interpretacją filmu Marcela Łozińskiego „Wszystko się może 

przytrafić”, dostępnego w Internecie, m. innymi w serwisie Ninateka. 

Zdjęcia w wersji elektronicznej muszą być w minimalnej rozdzielczości 400x600 pikseli. 

Wielkość pliku nie może przekroczyć 5MB. 

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć lub jedną pracę plastyczną. 

Prace muszą być zgodne z tematyką konkursu. Zgłoszenie na konkurs jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody na pozostawienie prac do dyspozycji organizatorów. 

 

Prace nadesłane na konkurs zostaną pokazane na wystawie, która będzie zorganizowana 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika przy ul. Podkarpackiej 16 

w Krośnie w terminie, który zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu, wtedy też będą 

wręczone dyplomy i nagrody.  

 

4. TERMINARZ KONKURSOWY: 

Prace muszą zostać przedstawione do 28 lutego 2019 roku.  

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres konkurs.szczepanik@gmail.com . W treści wiadomości proszę 

podać imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza.  

Prace plastyczne prosimy dostarczyć do p. Krystyny Kenar lub Elżbiety Bryneckiej. 

Do prac musi być dołączony formularz zgłoszenia– załącznik 1 i zgoda rodziców – załącznik2. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 marca 2019 roku na stronie internetowej szkoły: 

www.zsp1.fc.pl .  

5. NAGRODY 
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W konkursie zostaną przyznane trzy główne nagrody oraz 3 wyróżnienia. 

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Prace będą oceniane przez jury w składzie określonym przez organizatora. 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestnika zgodnie  

z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)    

 

 

 

 


