REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU WIELKANOCNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział w
Chełmie z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych.
2. Zasady Konkursu określa poniższy regulamin, obowiązujący od dnia rozpoczęcia konkursu
do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie prac na konkurs oznacza poddanie się uczestnika procedurze regulaminowej
konkursu.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów ZDZ.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 KWIETNIA 2019 roku.
II CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
Powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
III ZASADY KONKURSU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prace wykonane muszę być samodzielnie – rękodzieła – dowolna technika.
Prace muszą promować Święta Wielkanocne.
Warunkiem koniecznym jest umieszczenie na kartce życzeń w języku angielskim.
Oceniania będzie zarówno oprawa graficzna jak i kreatywność, poprawność językowa
i oryginalność życzeń.
Zgłaszane do konkursu prace należy opisać: tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa .
Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w składzie: Ewa
Moradewicz – Paszko, Katarzyna Grzywna.
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III HARMONOGRAM KONKURSU
1. Dostarczenie prac do 15 KWIETNIA 2019 roku.
2. Ocena jury 15 kwietnia 2019 roku.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury nastąpi 16 KWIETNIA 2019 roku.
IV NAGRODY
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe, w postaci
gadżetów edukacyjnych oraz kupony na kawę do Mc Donalda.
2. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia
3. Za udział w konkursie uczestnik uzyskuje ocenę cząstkową celującą za aktywność z
przedmiotów ogólnych bądź zawodowych
V PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1.
2.

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne
wykorzystywanie do promocji szkoły.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych szkoły, w mediach i wykorzystania ich w innej
formie podając dane autora (imię i nazwisko).
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie projektów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkoły.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w Sali 212 (Pracownia hotelarska) oraz na stronie
internetowej szkoły.
6. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
7. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie
zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na
stronie internetowej Szkoły.
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