
Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu 

z instrukcją (tutorialem) wykonania pracy 

promującego kształcenie techniczne/zawodowe 

TECH(IT) 

 

I. Informacje ogólne 

 

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi,  

ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź, woj. śląskie. 

 

Cele konkursu: 

• propagowanie wśród młodzieży gimnazjów (klas II i III) i szkół podstawowych  

(klas 7 i 8) kształcenia technicznego i zawodowego, 

• rozwijanie kreatywności uczniów, 

• umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu graficznego, 

• kształcenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w twórczości 

artystycznej, 

• poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej, 

• propagowanie wśród młodzieży doradztwa zawodowego, 

• propagowanie wśród młodzieży tematyki dotyczącej prawa własności, prawa 

autorskiego, 

• zaproponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, jako sposobu 

przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom wśród młodzieży. 

 

II. Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie graficzne plakatu 

promującego jeden z zawodów technicznych, wykorzystujących technologię ICT: 

a) technik logistyk/spedytor, 

b) technik handlowiec, 

c) technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

d) technik hotelarstwa, 

e) technik organizacji reklamy, 

f) technik ochrony środowiska, 

g) technik transportu kolejowego. 

2. Projekt plakatu może mieć dowolną formę graficzną. 

3. Oprócz wykonania plakatu zadaniem uczestnika jest stworzenie instrukcji (tutoriala) 

przedstawiającej w jaki sposób plakat został wykonany, przy użyciu jakich programów 

i narzędzi. Instrukcja (tutorial) może być wykonany w postaci filmu lub tekstu  

ze zdjęciami. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych (klasy II i III)  

i podstawowych (klasy 7 i 8) Powiatu Będzińskiego. Do konkursu mogą przystąpić 

uczniowie, którzy: 

a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego 

postanowienia, 

b) złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie  

na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu 

graficznego plakatu oraz prawa własności projektu graficznego plakatu –  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 



pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 922), stanowiące załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu,  

c) złożą oświadczenie stwierdzające, że złożona praca w Konkursie nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu, 

d) za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b i c, składają 

przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

e) w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi  

z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego 

dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, jako wyłącznie 

odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niej 

roszczeń odszkodowawczych.  

2. Dopuszcza się składanie prac indywidualnych lub zespołowych, jednakże zespół nie 

może liczyć więcej niż trzy osoby. 

3. Wyłoniony podczas Konkursu plakat staje się własnością Organizatora Konkursu, który 

może go w dowolny sposób wykorzystać, promując kształcenie w zawodach 

technicznych. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

 

1. Plakat należy składać w postaci elektronicznej formatu A3 (w rozmiarze rzeczywistym) 

na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD/pendrive) zapisanym w formatach:  

*PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości lub dostarczyć drogą mailową na adres: 

konkurs-techit@zsoit.czeladz.pl. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali  

i proporcji obrazu bez utraty jakości. 

2. Na plakacie powinny znajdować się poniższe treści tekstowe: 

a. nazwa Organizatora Konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących  

i Technicznych w Czeladzi, 

b. nazwa szkoły której jest uczniem Uczestnik konkursu, 

c. logotyp Organizatora Konkursu, 

d. logotyp szkoły, której jest uczniem Uczestnik konkursu. 

3. Logo ZSOiT w Czeladzi przekaże Organizator Konkursu drogą mailową. 

4. Każdy uczestnik/zespół  może zgłosić maksymalnie 2 projekty graficzne. 

5. Tutorial należy składać wraz z plakatem w postaci elektronicznej na nośniku 

elektronicznym (płyta CD/DVD/pendrive) lub dostarczyć drogą mailową na adres: 

konkurs-techit@zsoit.czeladz.pl. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

 

1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać mailem lub 

składać w siedzibie Organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  

w Czeladzi, ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź, woj. śląskie w terminie od 15 grudnia 

2017 r. do dnia 05 lutego 2018 roku r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu  

do Organizatora) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny plakatu  

z instrukcją (tutorialem) wykonania pracy promującego kształcenie 

techniczne/zawodowe TECH(IT)”. Nośnik elektroniczny powinien być opisany  

w następujący sposób: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły której jest uczniem, dane 

teleadresowe. 



2. Jeśli praca będzie dostarczona mailem na adres: konkurs-techit@zsoit.czeladz.pl 

należy w treści maila umieścić informacje: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, której 

jest uczniem, dane teleadresowe. 

3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1,  

nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia 

projektów powstałe w trakcie przesyłki. 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi 

uczestnik Konkursu. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród: 

 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – gadżety i sprzęt IT. 

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu: zsoit.czeladz.pl.   

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny plakatu z instrukcją (tutorialem) 

wykonania pracy promującego kształcenie techniczne/zawodowe TECH(IT) 

- wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu całości autorskich 

praw majątkowych do projektu graficznego logo, prawa własności projektu graficznego logo 

oraz na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie  

na Organizatora konkursu na projekt graficzny plakatu z instrukcją (tutorialem) wykonania 

pracy promującego kształcenie techniczne/zawodowe TECH(IT) całości autorskich praw 

majątkowych do projektu graficznego plakatu na wszystkich możliwych polach eksploatacji 

oraz prawa własności projektu graficznego plakatu - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….  

 /podpis uczestnika konkursu/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny plakatu z instrukcją (tutorialem) 

wykonania pracy promującego kształcenie techniczne/zawodowe TECH(IT) 

 - zgoda przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w konkursie osoby niepełnoletniej, 

wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich 

praw majątkowych do projektu graficznego plakatu, prawa własności projektu graficznego 

plakatu oraz na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 ................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, ………………………………………………………………………jako  

 

przedstawiciel ustawowy nieletniego …………………………………………………………     

                                                                           (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

 

wyrażam zgodę na jego udział w konkursie na projekt graficzny plakatu z instrukcją 

(tutorialem) wykonania pracy promującego kształcenie techniczne/zawodowe TECH(IT) na 

zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej 

twórczości ................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.   

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw 

majątkowych do projektu graficznego plakatu na wszystkich możliwych polach eksploatacji 

oraz prawa własności projektu graficznego plakatu - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu 

przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania projektów. 

 

....................................................... 

       (podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu konkursu na projekt graficzny plakatu z instrukcją (tutorialem) 

wykonania pracy promującego kształcenie techniczne/zawodowe TECH(IT) 

 - oświadczenie o nie naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności nie naruszeniu ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

 

 

 

 

................................................................... 

miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja........................................................................................................... oświadczam, że złożona 

przeze mnie praca w konkursie na projekt graficzny plakatu z instrukcją (tutorialem) 

wykonania pracy promującego kształcenie techniczne/zawodowe TECH(IT) organizowanym 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi jest mojego autorstwa,  

nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i nie była zgłoszona do innego konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


