Regulamin konkursu plastycznego w ramach projektu: GRAFIKA w Małym Księciu
Temat konkursu: "Kraina mojej fantazji"
I. Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.

Organizatorzy:
Społeczne Liceum im. „Małego Księcia” w Tarnobrzegu
W konkursie może brać udział młodzież klas III gimnazjum
Tematem konkursu jest: "Kraina mojej fantazji."
Celem konkursu jest:
- promowanie młodych talentów plastycznych
- wyłonienie laureatów dla których zostaną ufundowane stypendia w Liceum Społecznym
im. „Małego Księcia” w Tarnobrzegu o profilu: Grafika - animacja 3D – rysunek
architektoniczny

II. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu 1 pracę.
2. Praca ma być w formacie od A-4 do A-3 wykonana dowolną techniką.
3. Pracę należy złożyć w sekretariacie Liceum do dnia 20 maja 2016 rok.
lub przesłać na adres szkoły:
Społeczne Liceum im. „Małego Księcia” w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg - z dopiskiem „Kraina mojej fantazji”
Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać tytuł konkursu: „Kraina mojej fantazji", imię
i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko opiekuna szkolnego oraz numer
telefonu kontaktowego.
4. Złożone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.

III. Ocena prac. Nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora: www.szkola.tbg.net.pl a sami laureaci powiadomieni telefonicznie.
3. Nagrodami są stypendia w klasie o profilu: Grafika i animacja 3D – rysunek
architektoniczny
4. Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych.
5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do organizatorów konkursu.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

IV. Terminarz konkursu
1. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 23 maja 2016 r.

