
Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie plakatu informującego o spektaklu pt. 

,,Nasza klasa” 

 dla uczniów Szkół Educare et Servire  

  

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży budowy ogłoszenia informującego. 

2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac 

plastycznych na określony temat. 

3. Promocja przedstawień teatralnych. 

4. Pobudzenie aktywności twórczej wśród uczniów Szkół Educare et Servire.  

  

§ 2 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Dyrektor Szkół Educare et Servire w 

Dębicy. 

2. Konkurs został zorganizowany w związku ze spektaklem Szkolnego Teatru ,,Art.-

Edcare” przedstawiającego życie nauczycieli pt. ,,Nasza klasa”.  

  

§ 3 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół Educare et Servire (SUHSGiIZ oraz 

NSPP) w Dębicy.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 14 października 2021 r. do 

  21 października 2021 r. 

3. Prace plastyczne dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, 

indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, zawierającymi poniższe 

informacje:  

 Co to będzie na wydarzenie i z jakiej okazji?  

 Kto informuje o nim i kogo?  

 Gdzie będzie przestawienie?  

 Kiedy będzie wydarzenie?  

Pomocą będą poniższe informacje:  

 nazwa grupy teatralnej: Art-Educare,  

 data spektaklu: 27 października 2021 r,  

 miejsce wydarzenia: szkolna jadalnia,  

 reżyseria i choreografia: P. Aleksandra Kurcz, scenografia i kostiumy: P. Tamara 

Dubiel,  



 obsada aktorska: uczniowie i uczennice Szkół Educare et Servire, 

 nazwa przedstawienia: ,,Nasza klasa”,  

 okazja: Dzień Nauczyciela.  

 

4. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o 

formacie A3 (z wyłączeniem grafiki komputerowej). 

5. Każdy plakat winien być opisany na odwrocie wg wzoru poniżej: 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

Wiek 

Klasa  

6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 

na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania 

wystawy w Szkołach Educare et Servire w Dębicy. 

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane 

  po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

  

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą do 21 października 2021 r.  

tj. czwartek, do godziny 15:30 w szkolnym sekretariacie.   

2. Powołanie komisji konkursowej odbędzie się w składzie i terminie wyznaczonym 

przez Organizatora konkursu.  

3. Komisja konkursowa oceniając plakaty weźmie pod uwagę: 

• umiejętność doboru tematu plakatu do ogłoszonego konkursu,  

• jakość wykonania,  

• oryginalność. 

4.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

  

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 roku. 

2. Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie  

szkolnej. 

  



§ 6 

Nagrody 

1. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla 

pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego. 


