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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla uczniów I LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu 

pn. Projekt medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 75-lecia szkoły 

 
 
 

§ 1. Organizatorzy 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pn. Projekt medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 75-lecia 
szkoły jest I LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu zwane dalej Organizatorem 
Konkursu. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie. 
 

§ 2. Temat i forma 

1. Konkurs plastyczny jest inicjatywą związaną z obchodami jubileuszu 75-lecia I LO Dwujęzycznego im. 
Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. 

2. Zasady Konkursu Plastycznego:   
1) Uczestnicy mają za zadanie wykonanie projektu w wersji papierowej oraz cyfrowej pamiątkowego 

medalu, który będzie tematycznie związany z architekturą budynku szkoły; 
2) Projekt powinien być wykonany w formie koła;  
3) Technika prac dowolna. 

 
§ 3. Cele 

Cele Konkursu:  
1) Zachęcanie młodzieży do twórczego uczestnictwa w życiu szkoły; 
2) Uświetnienie uroczystości związanych z obchodami 75. rocznicy istnienia naszej szkoły; 
3) Kultywowanie tradycji szkolnych i krzewienie ich w środowisku lokalnym; 
4) Pobudzanie aktywności twórczej i promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie 

 
§ 4. Uczestnicy 

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie I LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika                  
w Kołobrzegu. 
 

§ 5. Zasady zgłaszania prac konkursowych 

1. Każdy uczestnik Konkursu zgłasza prace konkursowe (wcześniej nigdzie niepublikowane                                  
i nienagradzane) w formie papierowej oraz cyfrowej (płyta CD, pendrive lub na adres mailowy: 
biblioteka@lokopernik.pl) w terminie do  23 października 2020 r. 

2. Prace podpisane pseudonimem twórcy należy składać w bibliotece szkolnej. Do pracy należy dołączyć 
zaklejoną kopertę z danymi osobowymi autora: imię i nazwisko oraz klasa. 

3. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku prac przez jednego autora. 
4. Organizatorzy nie zwracają złożonych materiałów i zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji    

i publikacji nadesłanych na Konkurs prac w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy 
imprez związanych z jubileuszem 75-lecia szkoły. 

 
§ 6. Kryterium oceny prac 

Nadesłane prace plastyczne będą oceniane  na podstawie poniższych kryteriów: 
1) Jakość walorów artystycznych i estetycznych; 
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2) Oryginalność pomysłu; 
3) Spełnienie założeń ideowych i formalnych Konkursu. 

 
§ 7. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Jury Konkursu [Jury], w skład którego wchodzą: 
1) Wicedyrektor szkoły; 
2) Przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów; 
3) Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu; 
4) Nauczyciel bibliotekarz; 
5) Nauczyciel języka polskiego/wiedzy o kulturze. 

2. Członkowie Jury wybierają spomiędzy siebie Przewodniczącego Jury. 
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury. 
4. Wybór laureatów nastąpi do dnia 30 października 2020 r. 

 
§ 8. Nagrody 

1. Laureatowi zostanie przyznany dyplom, nagroda rzeczowa oraz egzemplarz medalu wykonany wg 
nagrodzonego pomysłu. 

2. Laureat zostanie ogłoszony na stronie www.lokopernik.pl oraz na fanpage’u Szkoły. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu prosimy kierować do nauczycieli – 
koordynatorów Konkursu, którymi są: Magdalena Olszewska-Miszkiel, Alina Rachwalska i Aneta 
Rasztubowicz. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu. 

3. Składając pracę konkursową Uczestnik Konkursu zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu 
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone 
prawami osób trzecich. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wybranego do realizacji 
projektu, jeżeli wymagać tego będzie producent medalu. Zakres zmian zostanie każdorazowo 
uzgodniony z autorem. 

5. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 
 
 
 
    

Kołobrzeg, 21 września  2020  r.  

http://www.lokopernik.pl/

