
   REGULAMIN KONKURSU 

 

na sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej  

i Publicznego Gimnazjum im, Pauli Montal, Sióstr Pijarek w Rzeszowie  

 

I Organizator: 

 Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum  

im. Pauli Montal, Sióstr Pijarek w Rzeszowie.   

II Cele konkursu: 

 stworzenie projektu, który będzie wzorem lub inspiracją do stworzenia sztandaru 

szkolnego, 

 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości dzieci i młodzieży, 

 popularyzacja działań plastycznych i graficznych, 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu. 

III Przedmiot konkursu: 

 Stworzenie projektu sztandaru, który będzie oddawał specyfikę szkoły i towarzyszył 

wszystkim oficjalnym uroczystościom szkolnym. 

IV Uczestnicy:   

 Konkurs adresowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  

i Publicznego Gimnazjum im, Pauli Montal, Sióstr Pijarek w Rzeszowie.  

V Warunki uczestnictwa: 

1. Prace konkursowe muszą być zgodne  z osobiście zinterpretowanym tematem 

konkursu. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prace wykonaną w wybranym przez siebie 

programie graficznym (pliki w rozszerzeniu  JPG) 

3. Nie przyjmujemy prac zbiorowych 

4. Wszystkie prace muszą być opisane (imię i nazwisko, klasa) 

5. Projekt sztandaru  powinien uwzględniać następujące elementy: 

AWERS – pełna nazwa szkoły, obraz graficzny związany z patronką Paulą Montal. 

REWERS- zawiera treści uzupełniające 

1. Praca oddana na konkurs musi być pracą własną nigdzie wcześniej niepublikowaną  

i nieprzedstawianą na innych konkursach, oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne 

ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

2. Do pracy należy załączyć  druk oświadczenia o zbyciu praw autorskich (do pobrania 

ze strony internetowej szkoły). 



VI Termin składania prac: 

 Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy składać  

do mgr Tomasza Gajdka  do 31 października 2014r. wraz z załączonym do regulaminu 

konkursu oświadczeniem o zbyciu praw autorskich. 

VII Ocena prac: 

 Komisja  dokonuje wyboru pracy, która posłuży do wykonania sztandaru dla szkół 

oraz wyróżni najlepsze prace.  

VIII Kryteria oceny pracy: 

 zgodność z tematem pracy 

 interpretacja własna tematu 

 walory artystyczne 

 kompozycja 

Komisja zastrzega sobie: 

 podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wyglądu logo i sztandaru szkoły, 

 wygranie konkursu nie jest jednoznaczne z tym, że zwycięskie projekty będą widniały 

na sztandarze szkoły 

 prawo do wprowadzania zmian w projektach lub wykorzystania więcej niż jednego 

projektu 

IX Nagrody: 

 Nagroda rzeczowa ufundowana przez dyrektora szkoły oraz dyplom 

 Satysfakcja z powodu realizacji projektu 

 

UWAGA!!! 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

nich na rzecz Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich publikację w całości lub 

fragmentach.  

 Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy   

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej 

organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. 

 


