REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW
Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie

“Uniwersum Marvela”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie muralu w określonych wymiarach 3x2 m w salach
przedmiotów informatycznych 236, 246 oraz w pracowni chemicznej 108.
Projekt należy przygotować w skali. Minimalny wymiar projektu to A3. W przypadku dostarczania
projektu drogą elektroniczną podany rozmiar winien mieć rozdzielczość 300 dpi.
Mural powinien być tematycznie związany z przeznaczeniem pracowni.
2. Temat konkursu brzmi: „Uniwersum Marvela”
3. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie autorskiej pracy wraz z kartą zgłoszenia pocztą
elektroniczną na adres: mural@kasprzak.edu.pl do dnia 30 listopada 2018 r.
5. Zwycięzcę wyłoni jury powołane przez organizatora. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany
i uhonorowany nagrodą . Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia - wybrani dodatkowo
autorzy prac zostaną nagrodzeni wydawnictwami związanymi z kulturą oraz ewentualną możliwością
realizacji projektów.
§2
Terminy
1. Konkurs rozpoczyna się 29 października 2018 r.
2. Termin dostarczania prac wraz z formularzem zgłoszeniowym do 30 listopada 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia 2018 r. Nagrodzona praca oraz
wyróżnione prace, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej organizatora
www.kasprzak.edu.pl oraz na szkolnym facebooku.
4. Realizacja projektu (wykonanie muralu) planowana jest w miesiącach luty/marzec 2019 r.
Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość wykonania muralu.
Koszty związane z materiałami do wykonania pokrywa organizator.

§3
Szczegółowe warunki konkursu
1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi (wymagane oświadczenie).
Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Autor projektu zobowiązany
jest do wyrażenia zgody na przetworzenie pracy celem dostosowania jej do wymogów realizacji.
2. Prace należy zaprojektować uwzględniając technikę realizacji.
3. Warunkiem kwalifikacji prac do konkursu jest nadesłanie/dostarczenie prac na konkurs wraz zkartą
zgłoszenia dostępną na stronie www.kasprzak.edu.pl
4. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy (tytuł jest
opcjonalny). W przypadku nadesłania kilku prac bez tytułu - w podpisie pracy po imieniu, nazwisku
i nazwie szkoły należy podać numer, aby łatwo było połączyć opis umieszczony w karcie zgłoszenia
z wybraną pracą.
5. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, przy czym obowiązuje jedna wspólna karta
zgłoszenia, w której należy ująć opis do wszystkich zgłaszanych projektów.
6. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na nieodpłatne upublicznienie projektów za
pomocą strony internetowej www.kasprzak.edu.pl oraz innych serwisów internetowych
współpracujących z organizatorem (cele promocyjne projektu),wydanie w formie drukowanej oraz
ekspozycję oryginałów lub wydruków na ew. wystawiepodsumowującej konkurs.
7. Wyboru zwycięskiego projektu dokona trzysobowe jury powołane przez organizatora.
8. Zwycięski mural (lub prace wyróżnione) zostanie zrealizowany przez wyznaczony przez
zamawiającego zespół. Autor projektu może być uczestnikiem realizacji. Dopuszcza się uczestnictwo
innych autorów nadesłanych prac (zgodnie z wyrażoną chęcią w formularzu zgłoszeniowym). O ew.
wyborze osób zdecyduje organizator kontaktując się z wybranymi osobamibezpośrednio.
9. Dane osobowe uczestników: imię i nazwisko, klasa oraz nazwa pracy i opis zostaną opublikowane
w internecie, drukiem oraz innych mediach wg uznaniaorganizatora (promocja projektu). Pozostałe
dane znajdujące się w karcie zgłoszenia posłużąjedynie do celów przeprowadzenia konkursu organizator nie będzie przekazywał ichpodmiotom trzecim.
10. Niedopełnienie lub naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunkówkonkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do otrzymania nagrody.
§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnychlub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
e. realizacji fragmentu pracy, łączenia prac i modyfikacji projektu (zwłaszcza wynikających
z warunków technicznych),
f. braku realizacji muralu pomimo wyboru i nagrodzenia zwycięzcy (z nabyciem praw
dorealizacji projektu w innym terminie lub innej formie).
2. Werdykt jury nie podlega odwołaniu.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom.

