
Regulamin konkursu na opracowanie projektu ulotki lub plakatu -  

„Instytucje pomocowe na terenie Powiatu Słupeckiego”. 

 

 
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu są Komenda Powiatowa Policji w Słupcy                                     

w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy. 

2. Konkurs stanowi jedno z działań II edycji projektu edukacyjnego „Razem przeciw 

przemocy”. 

3. Adresatem konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.                                                        

4. Cele konkursu:  

- zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej,  

- uwrażliwienie na problemy osób doświadczających przemocy,     

- podnoszenie świadomości młodzieży na temat instytucji pomocowych na terenie   

  Powiatu Słupeckiego.    

 

II. Struktura i przebieg konkursu. 

1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym. 

2. Termin realizacji -  20 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 

 

III. Przedmiot konkursu. 

1. Przedmiotem jest wykonanie prac zawierających treść merytoryczną                              

zgodną z tematem konkursu. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  

- projekt ulotki 

- projekt plakatu. 

3. Zasady wykonania ulotki: 

- technika wykonania: dowolna (praca plastyczna, grafika komputerowa) 

- format: A-5 lub A-4, 

- format A4 - możliwość składania do DL (złożenie na trzy). 

- zapis elektroniczny w plikach edytowalnych. 

 

 



4. Zasady wykonania plakatu: 

- technika wykonania: dowolna (praca plastyczna, grafika komputerowa) 

- wymiary pracy 70×50 cm,  

- skala 1:1 w rozdzielczości 300 dpi  

- zapis elektroniczny w plikach edytowalnych. 

5. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.  

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

     imię i nazwisko autora pracy, klasa, typ szkoły, telefon. 

7. Każdy z uczestników konkursu może złożyć projekty w obydwu kategoriach. 

8. Projekt powinien być łatwy do powielania i skalowania (powiększania obrazu                                             

bez utraty zawartości wizualnej).   

 

IV. Kryteria oceniania. 

Ocenie podlegają: merytoryczność i trafność uchwycenia tematu, kreatywność,                           

forma estetyczna pracy. 

 

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych. 

Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:  

konkursprojekt@onet.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu. 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. 

3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 maja 2018 r. 

5. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

 

VII. Prawo autorskie. 

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt jest jego pomysłem autorskim                                      

oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

3. Autor pracy przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń 

kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich 

dotyczących zgłoszonego pomysłu. 
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VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi bezpłatne, nieograniczone czasowo 

zezwolenie na powielanie i rozpowszechnianie zwycięskich projektów w instytucjach 

pomocowych na terenie Powiatu Słupeckiego. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji 

zwycięskich projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu ich 

skuteczniejszego wykorzystania. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 

 


