REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT REKOLEKCYJNY
„WIARA. NAWRÓCENIE. ŚWIADECTWO.”

Cel ogólny konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie wartości chrześcijańskich nawiązujących do
rekolekcji wielkopostnych, wśród młodzieży tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.
Cele szczegółowe konkursu:
Pobudzanie do refleksji i zachęcanie do wypowiedzi artystycznej.
Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności tworzenia zwięzłego przekazu graficznego
jako skutecznego nośnika idei lub informacji.
Stworzenie uczniom wykazania się kreatywnością i zaprezentowania swoich
umiejętności.
Organizatorzy:
Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie.
Warunki konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów : I, III, VII Liceum Ogólnokształcącego,
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespołu Szkół Plastycznych.
2. Do udziału w konkursie przyjmowane będą projekty plakatów w formach:
 Projekty wykonane manualnie w tradycyjnych technikach plastycznych
(malarskie, rysunkowe, kolaż itp.) w formacie 50x70 cm.
 Projekty w postaci pliku graficznego w formacie pdf. o wymiarach 100x70
cm. Oraz wydruk poglądowy plakatu na formacie A3 o rozdzielczości co
najmniej 200 dpi.
3. Projekt ma uwzględniać:
- hasło rekolekcji: Szkolne Rekolekcje Wielkopostne „naRAPeruj serce
duchem”,
- osobę głoszącego: Ks. Maciej Kucharzyk MS i zaproszeni goście,
- terminy i miejsce spotkań rekolekcyjnych:
Poniedziałek - 05 marca 2018 r.
Start godz. 830
miejsce: Hala Sportowo Widowiskowa Gumniska w
Tarnowie (ul. Gumniska 28)

„ Wiara – czym żyjemy”

Wtorek - 06 marca 2018 r.
Start godz. 830
miejsce: Hala Sportowo Widowiskowa Gumniska w
Tarnowie (ul. Gumniska 28)

„ Nawrócenie – zmiana życia”

Środa - 07 marca 2018 r.
Start godz. 830
miejsce: Bazylika
Katedralna

„ Świadectwo – radość z życia”

Godz. 1900
miejsce: Bazylika
Katedralna

Wieczór uwielbienia

4. Plakaty mają być zgodne z tematyką konkursu.
5. Do udziału w konkursie uczestnik może zgłosić jedynie projekt będący jego
pracą autorską, która nie narusza praw autorskich osób trzecich.
6. Wydrukowane projekty wraz z ich cyfrowym zapisem należy przekazywać
katechetom poszczególnych szkół.
7. Oceny projektów dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli
organizatora oraz artyści plastycy, która zakwalifikuje prace do wystawy
pokonkursowej oraz przyzna nagrody.
8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
9. Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminu nie będą poddawane
ocenie komisji.
10. Ogłoszenie wyników odbędzie się w czasie rekolekcji, w terminach później
podanych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i publikowania prac
konkursowych w mediach.
12. Na projektach wykonanych manualnie lub wydrukowanych, na odwrocie
powinna znajdować się poprawnie wypełniona Karta Zgłoszeniowa.

Terminy:
1. Termin przyjmowania prac: 8 lutego 2018r.do g. 15.00.
2. Prace należy dostarczyć do organizatora.
3. Posiedzenie komisji konkursowej i wytypowanie laureatów konkursu odbędzie się
9 lutego 2018 roku.

Karta zgłoszeniowa konkursu: „Wiara. Nawrócenie. Świadectwo.”
Imię i nazwisko
ucznia

Klasa

Praca została
Szkoła
wykonana pod
kierunkiem (imię i
nazwisko
nauczyciela)
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości, we wszelkich
informacjach związanych z konkursem i wystawą mojego imienia, nazwiska oraz innych
danych umieszczonych w karcie zgłoszeniowej. Przenoszę nieodpłatnie wszelkie prawa
majątkowe dotyczące zgłoszonych do konkursu projektów na organizatora konkursu wraz z
prawem korzystania z projektu na wszelkich polach eksploatacji np. publikowania projektu,
rozpowszechniania w celach promocyjnych, informacyjnych i podobnych.
Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie projekt jest moim autorskim projektem i nie narusza
autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w
celach związanych z ww. konkursem, umieszczonych na karcie zgłoszenia.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

Data i podpis uczestnika konkursu (w wypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica
lub opiekuna prawnego)

