Regulamin Konkursu Graficznego dla uczniów Zespołu Szkół w
Sokołowie Młp:
„Jubileusz 75- lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Młp”.

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej dotyczącej 75- lecia Zespołu Szkół w
Sokołowie Młp”
1.2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sokołowie Młp.- Dyrektor Zespołu Szkół.
2. Uczestnictwo w Konkursie – warunki i zasady:
2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od 1 do 3 prac graficznych.
3. Specyfikacja pracy konkursowej:
3.1. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej
nie były nagradzane.
3.2. Dopuszczalne formy pracy: grafika statyczna 2D.
3.3. Praca zapisana w dwóch wersjach: plik źródłowy, plik wynikowy w formacie obsługującym
kanał alfa (przeźroczystość, np. png)
3.4. Uczestnik jest jedynym autorem pracy.
3.5. Dopuszczalne jest wykorzystanie zdjęć i grafik innych autorów, po wyrażeniu przez nich
zgody, wraz z podaniem źródła. Zdjęcia te i grafiki nie mogą być jednak dominującym
elementem pracy.
3.6. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie grafik innych twórców w całości i prezentowanie ich
jako własnych..
3.7. Nie będą przyjmowane prace posiadające kontekst seksualny oraz zawierające i/lub
promujące pornografię, rasizm, uprzedzenia etniczne, wulgaryzmy, pomówienia, wszelkie
niezgodne z prawem lub/i moralnością treści lub też takie, które w zamierzeniu swoim mają
wywołać niesmak.
3.8. Prace należy dostarczyć w postaci elektronicznej do organizatorów konkursu
3.9. Prace oceni Komisja wyłoniona przez organizatorów Konkursu.
4. Nagrody i wyróżnienia.
4.1. Praca nagrodzona pierwszym miejscem może zostać wykorzystana częściowo lub w całości
do wykonania muralu, który będzie znajdował się na terenie Zespołu Szkół
4.2. Nagrody rzeczowe przyznane przez Organizatorów Konkursu dla laureatów (trzy pierwsze
miejsca)

5. Prawa autorskie.
5.1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.
5.2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu
następujących praw autorskich :
5.2.1.wykorzystanie prac na stronie internetowej www.zssokolow.edu.pl;
5.2.2.pokonkursowa prezentacja nadesłanych prac.
5.2.3.Wykorzystanie pracy do utworzenie muralu na terenie Zespołu Szkół

