
Regulamin Konkursu „Zaproszenie na studniówkę” 
dla uczniów klas I- IV w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu 

  
Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do rozszerzenia wiedzy  i doskonalenie 
umiejętności  związanych z grafiką i poligrafią. Poznanie i przestrzeganie zasad 
projektowania i prawidłowego druku cyfrowego. 
 
1. Organizatorzy konkursu 

 
Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów graficznych – Agata Stramek, 
Emilia Twaróg, Alicja Wójtowicz, Tadeusz Bącal. 
 
2. Warunki udziału w konkursie 
 
Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie klas I-IV Technikum ZS1 w Nowym 
Targu. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia u jednego z 
nauczycieli wymienionych w pkt 1 do dnia 10 listopada 2022 r. za pomocą dziennika 
elektronicznego lub poczty elektronicznej oraz dostarczenie wypełnionych i 
podpisanych załączników: dla niepełnoletnich uczniów -  „Załącznik nr 1”, dla 
pełnoletnich „Załącznik nr 2”. 
 
3. Przebieg konkursu 
 
Konkurs składać będzie się z 2 etapów: 

 

Etap I – przygotowanie projektu zaproszenia na studniówkę klas IV ZS1 w Nowym 

Targu, która odbędzie się w dniu 28.01.2023 w Hotelu Ibis, Nowy Targ.  

Projekt należy przesłać do dnia 25.11.2022 r.  godzina 20.00 na adres poczty 

elektronicznej konkursgrafika@zs1.nowotarski.edu.pl. Projekt należy przesłać w 

formie pliku PDF. 

 

Etap II – polegający na przygotowaniu wydruku i prezentacji  co najmniej 1 

egzemplarza gotowego zaproszenia. Czynności konieczne do ukończenia etapu II 

będzie można w sali nr 13 w terminach ustalonych z jednym z nauczycieli 

organizatorów.  

Termin oddania prac w etapie II to 2.12.2022 godz. 12.00. 

 
4. Rozstrzygnięcie konkursu 
 
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba która otrzyma po zsumowaniu  najwyższa liczbę 
punktów za Etap I oraz Etap II.  
Prace będą oceniane przez Jury w składzie: przewodnicząca Emilia Twaróg oraz 
członkowie Agata Stramek i Tadeusz Bącal. 
Oceniane będą walory artystyczne, dobór środków poligraficznych i graficznych. 
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5. Nagrody 
 
Nagrodzony zostanie laureat I miejsca – standardową oceną 6 za aktywność z 
przedmiotu związanego z grafiką.  
Natomiast pozostali laureaci otrzymają dodatkową ocenę za aktywność ustaloną przez 
nauczyciela przedmiotów graficznych. 
 
6. Postanowienia końcowe 
 
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.  
 

Organizatorzy: Agata Stramek, Emilia Twaróg, Alicja Wójtowicz, Tadeusz Bącal 

  



 

Załącznik nr 1 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych – dotyczy 
niepełnoletnich uczestników Konkursu „Zaproszenie na studniówkę” organizowanego w Zespole 
Szkół nr 1 w Nowym Targu. 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka …………………………………………………………………………     
w  konkursie „Zaproszenie na studniówkę ”organizowanym w Zespole Szkół nr 1 w Nowym 
Targu.  

Wyrażam zgodę na  publikację pracy konkursowej mojego dziecka i  podanie do publicznej 
wiadomości imienia i nazwiska dziecka, w związku z udziałem w ww. wydarzeniu we 
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym wydarzeniu i jego wynikach.  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  Konkursu. 

 

…………………………...…………                                            
…………....………………………………  

miejscowość, data                                                                 czytelny podpis rodzica autora 
zdjęć 

 

 

 

 

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac konkursowych i zgoda na ich przetwarzanie i 
publikowanie. 

 

Oświadczam, że: 

-autor pracy konkursowej posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej i udziela 
zgody na  publikację i przetwarzanie  przez  organizatora Konkursu, 

- że praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich. 

 

……………………………                                                           ……………………….…………………………………………….. 

miejscowość, data                                                              czytelne podpisy rodzica i uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda uczestnika prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych – dotyczy pełnoletnich 
uczestników Konkursu „Zaproszenie na studniówkę” organizowanego w Zespole Szkół nr 1 
w Nowym Targu 

 

Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy konkursowej i  podanie do publicznej wiadomości  
mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w ww. wydarzeniu we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym wydarzeniu i jego wynikach.  
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  Konkursu.  

 

…………………………...…                                                                     ……………....………………………………  

(miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis uczestnika ) 

 

 

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac konkursowych i zgoda na ich przetwarzanie i 
publikowanie. 

 

Oświadczam, że: 

- posiadam pełnię praw autorskich do pracy konkursowej i udzielam zgody na  publikacje i 
przetwarzanie  przez  organizatora Konkursu, 

- oświadczam, że praca nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich. 

 

……………………………                                               ……………………….…………………………………………….. 

miejscowość, data                                                           czytelny podpisy uczestnika konkursu 

 

 


