
Regulamin konkursu plastycznego na plakat pod hasłem
 „BARWY ŻYCIA”

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej.
To  druk  na  arkuszu  papieru  z  odpowiednią  kompozycją  plastyczną,  fotografią,  napisami.
Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje.
Jego  charakterystycznymi  cechami  są:  umowność,  metaforyka,  wyrazistość,  intensywność
kolorów. Elementy graficzne  z  reguły dominują nad informacjami  tekstowymi.  Napisy są
często przetworzone artystycznie.

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Organizator konkursu – I Liceum Ogólnokształcące PUL im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie.
Jury,  stanowią:  reprezentant  Organizatora,  artyści  plastycy,  przedstawiciele instytucji  użyczających
patronat.
2. Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie i respektująca zasady niniejszego Regulaminu.

§ 2

Cele Konkursu

1. Propagowanie idei związanych z wartościami związanymi z życiem człowieka. 
2. Aktywizacja pracy uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
3. Wyłonienie wśród uczniów talentów.
4. Prezentacja prac wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych podczas wystawy konkursowej.
5. Konfrontacja możliwości twórczych, ideowych, koncepcyjnych i artystycznych.

§ 3

Warunki Konkursu

1. Kategorie – prace zgłoszone do konkursu będą rozpatrywane w czterech kategoriach wiekowych: 
Kategoria I – dzieci przedszkolne
Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych
Kategoria III – uczniowie szkół gimnazjalnych
Kategoria IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. Prace – Uczestnik konkursu może nadesłać 1 pracę wykonaną w dowolnej technice rysunkowej 
(np.: rysunek tuszem, ołówkiem węglem, pastelami, suchym pędzlem itp.), malarskiej (np.: akryl, 
olejna, akwarela, kolaż, pastel itp.) oraz w technikach mieszanych. Dopuszczalnym jest stosowanie 
różnego rodzaju podobrazia np.: papier, deska, płyta pilśniowa, tektura itp.
3. Format prac – B2: 500 x 700 mm
4. Udział w konkursie – 
a)  Zgłoszenia  do  udziału  przyjmujemy  do  dnia  10  marca  2017r.  na  adres:  I  Liceum
Ogólnokształcące PUL im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin,
 e-mail: gostynin@pulliceum.edu.pl

b)  Uczestnik  konkursu  zobowiązany  jest  do  przekazania  praw  autorskich  na  rzecz  I  Liceum
Ogólnokształcącego PUL im.  Bohaterów Gostynina  w Gostyninie (Załącznik  nr  1).  W przypadku
niedopełnienia tej formalności zgłoszona praca konkursowa nie będzie brana pod uwagę.
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c)  Przetwarzanie  danych  osobowych –  Uczestnik  konkursu  zgłaszając  pracę  konkursową  tym
samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu (Ustawa o
ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

1. Oznaczenie prac  – prace należy opatrzyć na odwrotnej stronie  „godłem” (wybrany przez siebie
symbol, znak) oraz dołączyć do nich w zaklejonej kopercie, również oznaczonej godłem metryczkę
(Załącznik nr 2) wraz z pieczątką szkoły (prosimy o czytelne wypełnienie metryczki).  Naruszenie
przez  Uczestnika  konkursu  któregokolwiek  z  wymienionych  powyżej  warunków  uczestnictwa
skutkuje odrzucenie pracy.

2. Termin i miejsce nadsyłania prac plastycznych – prace należy składać osobiście w sekretariacie
szkoły (I LO PUL) w godzinach 8 00-12 00  lub przesłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące PUL
im.  Bohaterów Gostynina  w  Gostyninie,  ul.  Polna  36,  09-500  Gostynin z  dopiskiem:  „BARWY
ŻYCIA” DO DNIA 17.03.2017 R.

§ 4

Nagrody

W  każdej  kategorii  wiekowej  przewidziane  są  nagrody  rzeczowe  i  dyplomy  za  zajęcie  trzech
pierwszych miejsc. W przypadku zgłoszenia  dużej  ilości  prac,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo
innego  podziału  nagród  (np.  przyznanie  nagród  specjalnych,  wyróżnień).  Jury  dokona  także
kwalifikacji pozostałych prac do ewentualnej wystawy plastycznej. Wszystkie nagrody przewidziane
w konkursie są nagrodami rzeczowymi.

§ 5

Kontakt

1. Telefon do Organizatora/Sekretariatu szkoły: 605 116 007.
2. Niniejszy Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 
www.pulliceum.edu.pl
3.Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail Organizatora:gostynin@pulliceum.edu.pl 
lub pod wskazany w pkt. 1 numer telefonu.

         § 6

                                                                        Uwagi końcowe

Obrady jury i  rozstrzygnięcie  konkursu  zaplanowano  na  21.03.2017  r.  Zaproszenie  uczestników  
i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 31.03.2017 r. o godz. 10.00 podczas uroczystej gali w
sali rekreacyjnej I LO PUL w Gostyninie – II piętro budynku Gimnazjum nr 1, Polna 36 Gostynin.
Prace będą eksponowane podczas Targów Edukacyjno-Zawodowych połączonych z Dniem Otwartym 
I LO PUL w Gostyninie w hali  MOSiR (24.04.2017r.),  a następnie w ramach wystawy czasowej  
w MCK w Gostyninie lub w razie możliwości w innym miejscach użyteczności publicznej.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEKAZANIE  PRAW  AUTORSKICH

Oświadczenie

Oświadczam, że dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuję prawa autorskie do wykonanej

przeze  mnie  pracy  konkursowej I  Liceum  Ogólnokształcące  PUL im.  Bohaterów  Gostynina  

w Gostyninie,  ul. Polna 36, 09-500 Gostynin i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wykonanej

przeze mnie pracy na potrzeby promocyjne i marketingowe związane z promocją  I Liceum

Ogólnokształcące  PUL,  a  także  promocją  rodziny,  obrony życia  człowieka  (plakaty,  ulotki,

kalendarze,  informatory,  konferencje,  wykłady,  wystawy  tematyczne,  portale

społecznościowe, strona internetowa szkoły, media lokalne).

Jednocześnie wyrażam zgodę, aby przekazana przeze mnie praca konkursowa pozostała 

na zawsze własnością I  Liceum Ogólnokształcące PUL im.  Bohaterów Gostynina  w Gostyninie

ul. Polna 36,  09-500 Gostynin.

……………………                                                   …………………………………….

miejscowość, data  Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

(czytelny podpis)



ZAŁĄCZNIK NR 2 - METRYCZKA


