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Regulamin konkursu graficznego  

Setna rocznica odzyskania niepodległości 

przez Polskę 

 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest Zespół 

Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu. 

2. Adresaci konkursu: 

Konkurs przeznaczony dla uczniów i uczennic z klas o profilu technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej. 

3. Przedmiot konkursu: 

Tematem konkursu Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest 

zaprojektowanie (za pomocą dowolnego cyfrowego programu graficznego) plakatu, 

promującego wewnątrzszkolne obchody 100-lecia niepodległości Polski w listopadzie 2018. 

4. Warunki uczestnictwa: 

a. udział w konkursie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. 

b. swoje zgłoszenie udziału w konkursie należy nadesłać drogą elektroniczną (na adres e-

mail: konpat100@gmail.com z dopiskiem projekt plakatu) lub poprzez zapisanie się u prof. 

Karoliny Kurczewskiej lub prof. Marcina Gruszczyńskiego w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia  10.10.2018 r. włącznie. 

c. dowolna z wyżej wymienionych form zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest 

równoznaczna z koniecznością przesłania samodzielnie wykonanego projektu plakatu; 

c1. zgłaszając się do udziału w konkursie, każdy uczeń/uczennica musi podać swoje dane 

osobowe (imię, nazwisko, wiek i klasę, do której uczęszcza), wyrażając tym samym zgodę na 

podanie swego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej (m.in. na stronie internetowej 

szkoły); 

c2. każdy uczestnik/uczestniczka konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich weryfikacji. 
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d. biorąc udział w konkursie, należy samodzielnie wykonać w dowolnym cyfrowym 

programie graficznym projekt plakatu, promującego obchody 100-lecia niepodległości Polski 

w Zespole Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu. 

e. samodzielnie wykonany projekt plakatu w postaci pliku kompozytowego PDF 

o standardzie drukarskim należy przesłać na adres e-mail: konpat100@gmail.com 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2018 r. 

e1. przesyłany projekt plakatu, o którym mowa w podpunkcie e, musi zawierać w temacie 

maila imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki konkursu z dopiskiem Projekt plakatu  

(Imię i nazwisko Projekt plakatu).  

f. wykonany i przesłany projekt plakatu nie może być plagiatem i/lub pracą, która była 

kiedykolwiek wcześniej nagradzana z dowolnego powodu. 

g. kompozycja projektu plakatu musi pozwolić na możliwość dokładnego wydrukowania go  

w formacie 700x1000 mm. 

h. projekt plakatu może zawierać dowolną ilość tekstu i musi spełnić poniższe kryteria: 

- zawierać polskie barwy i symbole narodowe; 

- zawierać logo programu Niepodległa 

- zawierać logo Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu; 

- zawierać logo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół; 

- odwoływać się do tematyki patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nawiązania do 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 2018r. 

5. Harmonogram konkursu: 

a. ogłoszenie konkursu – 17.09.2018r. 

b. zgłoszenie swojego uczestnictwa przez uczniów/uczennice ZS Nr 1 im. J.S. Cezaka  

w Zgierzu - do dnia 10.10.2018r. 

c. przyjmowanie prac konkursowych (wg opisanych powyżej kryteriów) przez jury - do dnia 

17.10.2018r. 

d. ostatecznej oceny nadesłanych projektów plakatów dokonuje szkolne jury konkursowe. 

e. po dokonaniu oceny projektów plakatów jury ogłasza wyniki konkursu do dnia 

24.10.2018r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie ZS nr 1. 
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6. Ocena nadesłanych projektów: 

a. skład szkolnego jury konkursowego, które dokonuje oceny nadesłanych projektów 

plakatów, jest sześcioosobowy. 

b. w skład jury konkursowego wchodzą: dyr. Piotr Matusiak (przewodniczący jury),  

prof. Karolina Kurczewska, prof. Alicja Gruszczyńska, prof. Małgorzata Kostrubiec,  

prof. Teresa Stolarek i prof. Marcin Gruszczyński. 

c. przewodniczący i każdy z członków jury może przyznać projektowi plakatu od 1 do 3 pkt, 

uwzględniając przy ocenie punktowej zgodność projektu z opisanymi w pkt. 4 Warunkami 

uczestnictwa (zawartymi w szczególności w podpunktach od e do h); 

c1. w przypadku remisu (identycznej ilości punktów przyznanej przez jury dwóm lub większej 

ilości projektów plakatów) o ostatecznym rozstrzygnięciu decyduje przewodniczący jury. 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

a. trzy najlepsze projekty (czyli te, które otrzymają największą liczbę punktów od jury) 

zostaną wydrukowane, zaprezentowane na wystawie poprzedzającej szkolne obchody 

Narodowego Święta Niepodległości i nagrodzone przez Panią Lilianę Lipińską, dyrektora ZS 

Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu; 

a1. projekty, które po przyznaniu punktów uplasowały się na miejscach 4 – 10, otrzymają 

wyróżnienia od Pani Liliany Lipińskiej, dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu.  

b. o formie nagród i wyróżnień zdecyduje Pani Liliana Lipińska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  

im. J.S. Cezaka w Zgierzu. 

8. Prawa autorskie: 

a. przesłane projekty plakatów przechodzą na własność organizatora konkursu. 

b. uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na organizatora konkursu praw 

autorskich na następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia: 

- wykorzystanie prac na stronach internetowych i w domenach internetowych związanych  

z działalnością szkoły; 

- pokonkursowa prezentacja nadesłanych projektów plakatów; 

- utrwalenia na dowolnym nośniku; 

- zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską i cyfrową; 

- wprowadzania do obrotu; 
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- publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia dowolną techniką; 

- wyraża zgodę, aby prawo do eksploatacji na polach określonych w podpunkcie b odnosić 

również do eksploatacji dowolnej części dzieła, a także do eksploatacji całości lub części 

dzieła w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach. 

c. projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, 

praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa 

nie będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku wykorzystania w projekcie 

uczestniczącym w konkursie projektów osób trzecich do projektu należy dołączyć umowę 

zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu 

w utworze uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego utworu, 

obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem uczestnika w zakresie nie 

mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu. 

d. w konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na 

inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

a. organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy: 

- nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

- nadesłane prace nie spełnią warunków opisanych w pkt. 4 Warunkami uczestnictwa 

(zawartymi w szczególności w podpunktach od e do h); 

- ich artystyczny poziom przekazu jury uzna jednogłośnie za niezadowalający; 

- wystąpi sytuacja niezależna od organizatora, uniemożliwiająca realizację i rozstrzygnięcie 

konkursu. 

b. osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu. 

c. przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

d. ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

e. ewentualne koszty związane z przygotowaniem projektu i złożeniem pracy konkursowej 

leżą po stronie uczestnika. 

f. organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana regulaminu 

będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania. 
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g. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

h. wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby organizatora. 

i. niniejszy konkurs na wykonanie projektu plakatu (pracy graficznej) nie jest „grą losową”  

w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 

68, poz. 341 z późn. zm.). 

     

 


