„Moje Podwórko”

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu „Moje Podwórko”
dla uczniów technikum architektury krajobrazu

§1
Cele Konkursu
1. Przybliżenie młodzieży idei dbania o najbliższe środowisko.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno najbliższej przestrzeni.
3. Promocja zadań wykonywanych przez techników architektury krajobrazu.
4. Pobudzenie aktywności społecznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
5. Doskonalenie zdolności manualnych, kompozycyjnych oraz rozwijanie ekspresji

plastycznej.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest mgr inż. arch. Paulina Pacholczyk
2. Konkurs zostaje zorganizowany w związku z realizacją zadania organizacja
i promocja kierunku technikum architektury krajobrazu.
§3
Założenia organizacyjne
1. Przedmiotem

konkursu

jest

opracowanie

projektu

zagospodarowania

dowolnie wybranej przestrzeni przez ucznia. Uczestnik konkursu ma
przedstawić w dowolnej formie projektowej swoją idee zagospodarowania
przestrzeni ukazując na jej podstawie swoją wizję twórczą.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów technikum architektury krajobrazu
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 1 grudnia 2021 roku do
10 stycznia 2022 roku.
4. Prace projektowe oddane na konkurs muszą być pracami własnymi,
przedstawiającymi

indywidualną

twórczość

ucznia,

nigdzie

wcześniej
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niepublikowanymi, zawierającymi treści adekwatne do realizacji zadania
związanego z zaprojektowaniem swojej wymarzonej przestrzeni ogrodowej.
5. Prace projektowe powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną
(z uwzględnieniem grafiki komputerowej).
6. Każda praca winna być opisana wg wzoru poniżej:
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
Wiek
Klasa
Numer telefonu
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw
autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu oraz do
zorganizowania wystawy podczas ogłoszenia wyników konkursu.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych.
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane
po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać osobiście u nauczycieli uczących przedmiotów
zawodowych w technikum architektury krajobrazu

w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie lub wysłać na adres:
paulina.pacholczyk@zspnietazkowo.pl

do

dnia

10

stycznia

2022 r.

tj. poniedziałek:
2. Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję
Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
3. Komisja konkursowa oceniając plakaty weźmie pod uwagę:


oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość do ogłoszonego konkursu,
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jakość wykonania,



zgodność z tematem,



estetyka i staranność wykonania,



oryginalność.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17 stycznia 2022 roku. Laureaci
zostaną poinformowani osobiście. Wyniki konkursu zostaną również
opublikowane na stronie internetowej szkoły.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zostaną zaproszone na ogłoszenie
wyników oraz wręczenie nagród laureatom z kilkudniowym wyprzedzeniem.
3. Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na stronie
internetowej szkoły oraz Facebooku.
§6
Nagrody
1. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla

pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział
w konkursie.

