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Regulamin konkursu ,,Nowy design mojego liceum” 

 

 

 

Używane w treści pojęcia i definicje: 

 

Konkurs - konkurs organizowany dla uczniów 81 Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredy w 

Warszawie dla poprawy integracji uczniów i wsparcia w budowaniu więzi ze szkołą.  

Komisja - zespół 8 osobowy odpowiedzialny za ocenę prac konkursowych, składający się z 2 przedstawicieli 

RR, Dyrekcji Szkoły, 1 Rady Pedagogicznej, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz 2 uczniów, któremu 

przewodniczy Przewodniczący Rady Rodziców. 

Liceum – 81 Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredy w Warszawie, przy ul. Miłej 7 

RR – Rada Rodziców działająca przy 81 Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredy w Warszawie, przy 

ul. Miłej 7. 

Szkoła – Budynek 81 Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredy w Warszawie, przy ul. Miłej 7. 

Nagroda –  rzeczowa lub jej równowartość w kwocie minimum 500 zł za I miejsca oraz minimum 300 zł za 

wyróżnienia  

 

 

§1 Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie ,,Nowy design mojego liceum” jest Rada Rodziców  przy 81 Liceum 

Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry w Warszawie. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Przewodniczący Rady Rodziców  

 

§2 Cele konkursu 

 

Celem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych mających na celu zmianę wizerunku szkoły. Mogą to 

być również fotografie szkoły, uczniów.  Prace powinny dotyczyć projektu zmian w salach, ich wyposażenia 

oraz wystroju, który będzie wprowadzał sprzyjającą atmosferę do nauki. Technika przygotowania prac 

dowolna. Najlepsze prace zostaną wystawione/zaprezentowane na szkolnej wystawie. 

Zadaniem konkursu jest: 

1. budowanie trwałej więzi emocjonalnej ze szkołą, 

2. integracja uczniów, 

3. kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami trzydziestolecia szkoły poprzez 

łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej. 
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§3 Założenia organizacyjne 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Liceum. 

2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach: 

I. najlepszy projekt na zmianę wizerunku sali lekcyjnej w szkole, w celu wdrożenia pomysłu w życie 

II. najbardziej kreatywny pomysł na zmianę wystroju wnętrz szkoły, innych niż sale lekcyjne 

III. najbardziej artystyczne ujęcie szkolnych wnętrz 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, zgodnie z  USTAWĄ o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

5. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

6. Każdy uczestnik/grupa uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę zwierającą klauzulę.  

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, 

akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie 

komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.  

9. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, a także w formacie 

elektronicznym (JPG).  

10. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest stworzenie projektu wnętrz szkoły, 

które mają ocieplić jej wizerunek.  

11. Prace powinny być nadsyłane drogą elektroniczną i zawierać dane o autorze pracy umieszczone w treści 

maila lub w pliku tekstowym MS Office Word. Przesłane prace powinny w nazwie zawierać imię i 

nazwisko uczestnika konkursu. 

12.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa 

własności materiałów. 

13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.  

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Liceum.  

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 r.  na adres 

konkurs@fredro.internetdsl.pl 

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało  to określone w 

regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. 

Pozostałe prace zostaną odrzucone. 

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z 

regulaminem nie będą oceniane. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.  

5. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość,  

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,  
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- stopień trudności wykonania. 

6. Komisja Konkursu podejmuje decyzje o ocenie nadesłanych prac na podstawie przyznanych punktów 

przez każdego z jej członków. Na posiedzeniu Komisji wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków.  

W przypadku równej liczby punktów, decyduje liczba punktów przyznanych przez Przewodniczącego 

Komisji. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół z 

posiedzenia Kapituły akceptują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.  

7. W przypadku uwag do wyników Konkursu protokół z obrad Komisji może być udostępniony osobie ją 

zgłaszającej. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej 

podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora konkursu. 

9.  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

§5 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 14 października 2022 r. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.  

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na pokonkursowej mobilnej wystawie. 

 

§6 Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii  nagrodę główną  oraz 

dwa wyróżnienia. 

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu 

artystycznego konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników. 

 

§7 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia konkursu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy 

organizatora. 

 


