
Szkolny Konkurs na wykonanie folderu  promującego naszą szkołę. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Chojnicach 

Cele konkursu: 

  popularyzacja grafiki komputerowej wśród młodzieży jako współczesnej dziedziny sztuki,  

  ukazywanie możliwości techniki komputerowej w  twórczości plastycznej,  

  rozwijanie zainteresowań informatyką,  

  promocja młodych talentów,  

  prezentacja oferty Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach 

  reklama naszej szkoły na terenie powiatu chojnickiego,  

  zachęcenie uczniów do aktywnego działania w życiu szkoły  

  zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w  naszej szkole,  

    kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, 

   rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów  

REGULAMIN KONKURSU 

1. Czas trwania konkursu: 12.12.2016 r. – 10.01.2017 r. 

2. Konkurs polega na wykonaniu folderu promującego naszą szkołę. Folder powinien zawierać: pełną nazwę szkoły   

Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, dane adresowe,  wszystkie kierunki 

kształcenia oferowane przez szkołę, zajęcia i ważne wydarzenia, które odbywają się w szkole, hasła zachęcające do 

nauki w naszej placówce. 

3. Może być ona adresowana do uczniów gimnazjów lub wszystkich osób, które są zaangażowane w proces wyboru 

szkoły średniej przez gimnazjalistów (rodzice, nauczyciele, doradcy metodyczni) 

4.  Może zawierać elementy cudzych zdjęć, czy prac, ale zgodnie z ogólnymi przepisami prawa autorskiego (w 

uzasadnionych przypadkach konieczne jest dołączenie zgody autora). 

5. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie naszej Szkoły. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

7. Praca musi być samodzielnie zaprojektowana i wykonana przez autora, za pomocą legalnych        komputerowych 

programów graficznych, w dowolnej technice grafiki komputerowej. 

8. Wszystkie zgłaszane prace należy zapisać na nośniku informacji pendriv’e  nie później, niż do 10.01.2017 

9. W pracy nie można:  prezentować: osób publicznych, treści obraźliwych lub obscenicznych, czy uchybiających 

osobom lub wartościom religijnym. 

10. Zgłoszenie pracy przez uczestnika konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na      dowolne 

wykorzystanie i rozpowszechnianie ich przez szkołę.  

11.  Komisja konkursowa powołana przez organizatorów ocieniać będzie: 

- zgodność złożonych prac z tematyką konkursu; 

- wykorzystanie stałych elementów ; 

- pomysłowość i kreatywność autora; 

- przekaz projektu; 

- wartość artystyczną; 

- estetykę i czytelność; 

 

12. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. 

 


