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Regulamin konkursu na plakat firmujący  

Szkolny Turniej „KOLEJ NA WIEDZĘ” 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSET w Lesznie. 

2. Celem konkursu jest: 

a. wytypowanie do realizacji dwóch plakatów firmujących VIII edycję Szkolnego 

Turnieju „KOLEJ NA WIEDZĘ”, 

b. propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat odkryć w dziedzinach nauk 

przyrodniczych i ich praktycznego zastosowania. 

3. Wymagania OBOWIĄZKOWE: 

a. promowanie laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w co najmniej jednej dziedzinie 

spośród wymienionych: chemia, fizyka, fizjologia lub medycyna oraz przedstawianie 

odkryć naukowych laureatów i zastosowania tych odkryć w praktyce, 

b. na plakacie musi się znaleźć:  

 VIII EDYCJA SZKOLNEGO TURNIEJU „KOLEJ NA WIEDZĘ”,  

 FINAŁ 10.12.2019 r., 

 logo szkoły (z pełną nazwą lub skrótem nazwy szkoły), 

c. jedna z poniższych form: 

 elektroniczna, zgłoszona w dwóch formatach:  

1. pliku PDF; plakat w formacie A3, rozdzielczość min. 300 dpi CMYK 

(komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu do plików 

źródłowych), 

2. pliku jpg, 

d. plastyczna (papierowa) na arkuszu formatu A3, z wykorzystaniem dowolnej 

techniki plastycznej. 

4. Prace mogą być realizowane indywidualnie lub przez dwuosobowe zespoły.  

5. Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić dowolną ilość projektów.   

6. Zgłaszanie / oddawanie prac: 

a. prace w formie elektronicznej należy przesłać na adres: cglowka@zset.leszno.pl 
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 termin nadsyłania prac upływa 18.11.2019 r. o godz. 23.55, 

 pliki PDF i JPG mają być nazwane jako nazwisko_imie_klasa (w przypadku 

większej ilości projektów należy dodać numer projektu), umieszczone w 

folderze nazwanym nazwisko_imie_klasa i wysłanym jako folder 

skompresowany o takiej samej nazwie, 

b. prace plastyczne należy dostarczyć p. M. Martynów do 18.11.2019 r.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.  

8. Komisja konkursowa dokona wyboru jednego projektu plastycznego i jednego w formie 

elektronicznej jako plakatów firmujących turniej. Wybrane plakaty zgłoszone do konkursu 

zostaną wydrukowane i upublicznione na terenie szkoły. 

9. Kryteria oceny prac: 

a. spełnienie warunków opisanych w pkt 3. Regulaminu, 

b. oryginalność pomysłu, 

c. ujęcie estetyczne, 

d. czytelność komunikatu, 

e. wkład pracy. 

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania. 

11. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody. W przypadku wyboru pracy 

zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. 

12. Wręczenie nagród nastąpi podczas finału Szkolnego Turnieju „KOLEJ NA WIEDZĘ”. 

13. Zwycięskie plakaty zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie nabycie majątkowych praw autorskich do zgłoszonych do 

konkursu prac na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych ( Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.). 

15. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

16. We wszystkich sprawach spornych decyduje komisja konkursowa. 

17. Ewentualne pytania można kierować do p. M. Martynów za pośrednictwem e-dziennika 

lub na adres mag.mar12@wp.pl  

Komitet organizacyjny 


