
REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

na plakat promujący 

„Kwietniowe Spotkania z Poezją” 

 

 

Organizator 

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich  

w Chojnicach 

 

Zakres tematyczny 

Tematem konkursu jest opracowanie plakatu promującego konkurs związany z poezją. 

Plakat powinien odzwierciedlać główne założenia imprezy, czyli zachęcać do czytania, 

pisania, recytowania lub śpiewania poezji. 

 

Oprócz projektu graficznego  powinien zawierać następujący tekst (dowolnie rozplanowany): 

 

Kwietniowe Spotkania z Poezją 

 

Organizator: Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich 

 

Termin imprezy: 

 

Miejsce imprezy: Aula LO im. Filomatów Chojnickich 

 

 

Zasady uczestnictwa 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

Zasady regulaminowe 

– Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, grafika komputerowa 

– Format prac: A 3 i większe 

– W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe 

– Każdą pracę należy opisać na odwrocie podając hasło, które powinno być  również 

umieszczone na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu (dokumenty wypełnić 

drukowanymi literami) 

 

Jury – ocena – nagrody 

– Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, 

ogólna estetyka wykonania pracy, stopień opanowania technik plastycznych. 

– Oceny prac dokona powołane przez organizatora profesjonalne jury, które przyzna nagrody 

i wyróżnienia.  

 

Prawa organizatorów 

– Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który może 

je w dowolny sposób wykorzystywać w celach identyfikacyjnych i promocyjnych imprezy. 

– Osobom nagrodzonym nie będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania 

projektu plakatu. 

 

 



 

Terminy 

Prace należy nadsyłać na adres:  

Zespół Szkół w Chojnicach 

 ul. Nowe Miasto 4-6       89-600 Chojnice 

(tel. 52 396 01 20   fax. 52 397 50 17)  

z dopiskiem: 

Konkurs plastyczny – Kwietniowe Spotkania z Poezją 

 

do dnia 15 marca 2016.  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania podsumowującego 

tegoroczną edycję XXV Kwietniowych Spotkań z Poezją. 

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni. 

 

 

 
                                                                                organizatorzy: Joanna Glaza 

                                                                                                        Michał Leszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY 

 KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

________________________________________________________________________ 

 2. Klasa:  

________________________________________________________________________  

3. Adres e-mail i nr telefonu uczestnika: 

________________________________________________________________________ 

 4. Nazwisko opiekuna: 

________________________________________________________________________  

5. Adres e-mail opiekuna: 

________________________________________________________________________ 

6. Nazwa, adres, nr telefonu i e-mail szkoły: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ _ 

7. Hasło pracy: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Oświadczam, że:  

1. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie i twórcze przetworzenie przez organizatora 

konkursu zgłoszonej pracy.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora 

konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.  

 

…………………………………….. (czytelny podpis nauczyciela - opiekuna) 

………………………….. (czytelny podpis uczestnika lub rodzica uczestnika 

niepełnoletniego ) 

 
 
 
 


