Regulamin konkursu “Szafka nauczycielska”
Tarnowskie Góry, październik 2020

I.

Cele konkursu

1. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką renowacji
i kreowania najbliższej przestrzeni prostymi środkami.
2. Popularyzowanie wiedzy o dizajnie, architekturze wnętrz i wzornictwie.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród uczniów.

II.
1. Organizatorem

konkursu

Organizator konkursu

jest

Zespół

Szkół

Budowlano

-

Architektonicznych

w Tarnowskich Górach.
2. Adres organizatora:
Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych
ul. Okrzei 3, 42-600 Tarnowskie Góry
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: p. Kamil Urbańczyk.
Kontakt: e-mail: kurbanczyk@tgory.onmicrosoft.com lub przez dziennik elektroniczny
szkoły.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

III.

Założenia organizacyjne

1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane przez ZSBA w Tarnowskich Górach.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. W konkursie mogą brać udział tylko aktualni uczniowie Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych w Tarnowskich Górach.
4. Konkurs rozpoczyna się 12.10.2020 r. i trwać będzie do 31.10.2020 r.. Ma charakter
jednoetapowy.
5. Tematem prac konkursowych jest projekt koncepcyjny frontu szafek z pokoju
nauczycielskiego.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: wykorzystaniu do realizacji
projektu, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania
(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celach promocyjnych ZSBA.
7. Osoby, które prześlą prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

www.zsba.tgory.pl

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową.
10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej ZSBA: www.zsba.tgory.pl
11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

IV.

Zgłoszenie do konkursu

1. Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny frontu szafek znajdujących się w pokoju
nauczycielskim. Dokładne założenia projektu znajdują się w Z
 ałączniku nr. 1.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną lub przy użyciu dowolnego
oprogramowania komputerowego.
3. Prace powinny być wykonane w formacie minimum A3 (297x420 mm).
4. Do wykonania projektu można, ale nie trzeba, wykorzystać szablony znajdujące się
wZ
 ałączniku nr 2. W przypadku, gdy uczestnik nie korzysta z szablonu powinien pracę
opracować w odpowiednich proporcjach odpowiadających wymiarom szafki.
5. Projekty
wykonane
techniką
manualną powinny zostać sfotografowane
lub zeskanowane i zapisane w formacie pliku .pdf lub .jpg. Plik należy nazwać wg wzoru:
konkurs_zsba_imie_nazwisko_klasa.pdf lub konkurs_zsba_imie_nazwisko_klasa.jpg.
(gdzie w miejscu imię, nazwisko i klasa należy podać dane autora).
6. Projekty wykonane przy pomocy programów komputerowych należy bezpośrednio
zapisać w formacie pliku .pdf lub .jpg. Plik należy nazwać wg wzoru:
konkurs_zsba_imie_nazwisko_klasa.pdf lub konkurs_zsba_imie_nazwisko_klasa.jpg.
(gdzie w miejscu imię, nazwisko i klasa należy podać dane autora).
Pracę przygotowaną na komputerze należy również wydrukować w formacie A3.
7. Pliki z pracą konkursową należy przesyłać najpóźniej do dnia 31.10.2020 r. na adres:
kurbanczyk@tgory.onmicrosoft.com, a ich fizyczne wersje (wydruk lub praca
plastyczna) dostarczyć do dnia 02.11.2020 r. do biblioteki szkolnej (podpisane z tyłu!).
8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nie prezentowanymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
9. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace konkursowe.

V.

Ocena prac konkursowych.

1. Wszystkie prace spełniające wymagania formalne zostaną przyjęte do oceny.
Dostarczona w odpowiednim terminie praca plastyczna lub wydruk grafiki
przygotowanej na komputerze + wersja cyfrowa wysłana na email.
2. Prace zawierające treści lub grafiki o charakterze wulgarnym, niestosownym,
nieetycznym, dyskryminujące lub mogące uderzać w czyjeś wartości wyznaniowe
zostaną automatycznie wykluczone z konkursu.
3. W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy w dwóch kategoriach:
● najlepszy projekt koncepcyjny frontów w ujęciu całościowym (cała szafka),
● najlepszy projekt koncepcyjny pojedynczego frontu.
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4. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoni głosowanie Komisji Konkursowej
złożonej z nauczycieli pracujących w ZSBA pod przewodnictwem p. Kamila Urbańczyka.
5. W przypadku, gdy wynik głosowania nie wyłoni jednoznacznie laureata ostateczną
decyzję z uzasadnieniem podejmuje Przewodniczący Komisji.
6. Prace będą oceniane pod względem:
● zgodności z tematem,
● kreatywności i pomysłowości,
● jakości wykonania,
● współczesnych trendów.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VI.

Ogłoszenie wyników konkursu.

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.zsba.tgory.pl
oraz
na
oficjalnym
profilu
facebookowym
szkoły
(facebook.com/tgzsba).
2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu wiadomością wysłaną
przez dziennik elektroniczny w terminie do 09.11.2020 r.
3. Od 10.11.2020 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu,
będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy zostanie podane
w terminie późniejszym na stronie internetowej i profilu facebookowym ZSBA).

VII.

Nagrody i wyróżnienia

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty wyłaniając miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii.
2. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów zajmujących miejsca
na podium.
3. Ponadto uczestnicy za udział w konkursie mogą liczyć na dodatkowe bonusy w postaci
ocen i pozytywnych uwag z przedmiotów zawodowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby nagród i wyróżnień
w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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