
Regulamin konkursu na plakat, ulotkę i film tematycznie związanych 
 z rekrutacją do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 

 w Polkowicach na rok szkolny 2011/2012. 
 

§ 1 

Organizator: 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

 

§ 2 

Cel konkursu: 

Wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej. 

 

§ 3 

Kategorie zadań do wykonania: 

1. Nagranie filmu promującego Zespół Szkół w środowisku uczniów gimnazjów. 

2. Zaprojektowanie plakatu promującego Zespół Szkół (format B2). 

3. Zaprojektowanie ulotki promującej szkołę (dwustronna, trójdzielna, format A4). 

4. Zaprojektowanie grafiki na banerze typu ROLL-UP o tematyce jak wyżej, o wymiarach 100x200 cm. (w 
załączeniu do regulaminu przykładowy baner typu roll-up). 

 

§ 4 

Uczestnicy: 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. 

 

§ 5 

Informacje organizatora: 

1. Przedmiotem konkursu jest plakat, ulotka, film lub baner typu ROLL-UP zachęcające do podjęcia 
nauki w Zespole Szkół. 

2. Plakat, ulotka i film powinny być adresowane przede wszystkim do gimnazjalistów i ich rodziców. 

3. Jeden uczestnik lub zespół dwuosobowy może być autorem kilku prac. 

4. Każda przygotowana praca powinna zawierać następujące stałe elementy: 

a) pełną nazwę i logo szkoły, 

b) pełne dane adresowe szkoły, 

c) herb Polkowic i herb Powiatu Polkowickiego, 

d) funkcjonujące w Zespole Szkół typy szkół i typy klas. (założenie będą takie jak w br. szkolnym). 

5. Należy ukryć dane osobowe i w związku z tym autor posługuje się swoim wymyślonym loginem.  

Login należy umieścić: 

a) na płycie z projektem, 

b) w nazwie pliku z projektem, 

c) na kopercie, wewnątrz której jest kartka z danymi osobowymi (imię i nazwisko autora oraz numer 
telefonu kontaktowego). 

6. Projekt oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 



7. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.  

8. Dostarczanie pracy na konkurs wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorowi oraz zgodą 
na wykorzystanie ich w celach promocyjnych a także zgodę na dokonywanie  
w niej zmian w uzgodnieniu z autorem. 

9. Autorzy wyróżnionych prac z klas kształcących się w zawodzie technik informatyk otrzymają cząstkową 
ocenę celującą z grafiki komputerowej oraz dyplom. 

10. Autorzy wyróżnionych prac z innych typów klas otrzymają cząstkową ocenę celującą z technologii 
informacyjnej oraz dyplom. 

11. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają puchar, nagrodę rzeczową i 
dyplom. 

 

§ 6 

Warunki techniczne: 

Projekt końcowy należy wykonywać w programie CorelDRAW (format zapisu zgodny z wersją 12) lub 
Photoshop (ew. darmowych: GIMP, Inkscape) – najlepiej zapisać z rozszerzeniem oryginalnych programów, 
ale z możliwością edycji i dostarczyć na płycie CD do organizatorów konkursu. Pracę należy zapisać w 
układzie kolorów CMYK. Zamieszczone w projekcie zdjęcia muszą posiadać rozdzielczość 300 dpi lub być 
dodatkowo dostarczone w formie załącznika. Czcionki należy zapisać jako krzywe wektorowe 

W kategorii filmu nagranie nie powinno być dłuższe niż 10 minut. Powinno być zapisane w formacie avi lub 
mpeg o rozmiarze min. 720x480. 

 

§ 7 

Terminy dostarczania prac: 

1. 1. Prace powinny być dostarczane do sekretariatu uczniowskiego szkoły w terminie do 04 marca 2011 
r. do godz. 14:00 w kopercie oznaczonej kodem (loginem). Login powinien być umieszczony na płycie z 
projektem oraz w nazwie pliku z projektem. 

2. 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dniu 11 marca 2011 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie 
umieszczona na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 8 

Nagrody: 

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2010/2011. 

 

 


