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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
na plakat reklamujący nowy kierunek kształcenia 

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

 

 
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu reklamującego nowy kierunek 
kształcenia, który będzie dostępny w ofercie Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 
Kulińskiego w Wągrowcu już podczas rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.  
Patronat nad ww. kierunkiem obejmie firma Serpol Cosmetics z Mieściska. 
* Plakat to graficzne przedstawienie tematu. Przemawia do odbiorcy poprzez obraz, którego 
uzupełnieniem jest hasło (jasne w odbiorze, zwięzłe i zapadające w pamięć). 
 

 

Organizatorzy: 
 

Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (ul. Kościuszki 49, 62-100 
Wągrowiec) oraz firma Serpol-Cosmetics (ul. Nowa 2, 62-290 Mieścisko). 
 

Cel konkursu:   
 

- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu reklamowego jako środka komunikacji masowej; 

- promocja Szkoły; 
- rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia młodzieży. 
 

Warunki udziału w konkursie: 
 

- konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu 
wągrowieckiego; 
 

 - warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie i samodzielnie wykonane przez 
ucznia plakatu reklamującego nowy profil kształcenia –  technik technologii chemicznej ; 
 

- technika dowolna, format A3; 
 

- każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jeden plakat; 
 

- nie dopuszcza się prac wykonanych grupowo; 
 

- każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem ucznia, 
klasą, do której uczęszcza, pełną nazwą i adresem szkoły, numerem telefonu szkoły                       
oraz nazwiskiem nauczyciela przygotowującego do konkursu lub wychowawcy; 
 

- nagrodzone prace zostaną udostępnione na stronie internetowej zsp2wagrowiec.pl                          
i wykorzystane w celach reklamowych; 
 

- osoby biorące udział w konkursie zrzekają się z praw autorskich do wykonanego przez siebie 
plakatu na rzecz Organizatora Konkursu, który tym samym przejmuje prawo do dysponowania 
pracą konkursową w celach promocyjnych; 
 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w swoich 
materiałach promocyjnych;  
 

- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników oraz akceptację powyższego regulaminu; 
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- Organizator informuje, że dane osobowe autorów prac wykorzystane zostaną zgodnie z  ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781); 
 

- wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udzielają:     
Magdalena Woźniak lub Agnieszka Cicha tel. 605 040 076 (od 8:00 do 14:00), e-mail: 
m.wozniak@zsp2wagrowiec.pl 
 

Termin zgłaszania prac:  
 

Prace konkursowe wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wypełnioną przez 
rodzica/prawnego opiekuna należy dostarczyć do 12.03.2021 roku (do godziny 14:00) do Zespołu 
Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec,   
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny na plakat reklamujący kierunek technik technologii 
chemicznej”. 
 

Ocena prac konkursowych: 
 

Oceny dostarczonych plakatów dokona komisja powołana przez Organizatora.  
Pod uwagę będą brane następujące kryteria:  
- samodzielność w wykonaniu pracy,  
- innowacyjność i pomysłowość,  
- poprawność formy plakatu, 
- hasło reklamowe, 
- przystępność odbioru, 
- kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji),  
- estetyka pracy oraz poprawność stylistyczna i ortograficzna. 
 

Wręczenie nagród: 
 

Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi we wtorek 16.03.2021 roku podczasTygodnia Nauk           
w Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.  O godzinie wręczenia 
nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Do wygrania są trzy duże zestawy kosmetyków ufundowane przez patrona kierunku – firmę 
Serpol Cosmetics z Mieściska. 
 
Odbiór prac: 
 

Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność Organizatora.           
Zgłoszenie plakatu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody                 
na prezentowanie zgłoszonych prac na terenie szkoły będącej Organizatorem oraz na stronach 
internetowych należących do Organizatora po rozstrzygnięciu konkursu. 
Nagrodzone plakaty znajdą się na wystawie podsumowującej konkurs oraz na stronie 
internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
Czekamy na interesujące prace  
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