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Marki, 18 maja 2020 

 

Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

ogłasza Międzyszkolny Konkurs Plastyczny z okazji 

100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Marki 

 

REGULAMIN 

 

1. Hasło konkursu: 

„Moje spotkania z  Janem Pawłem II” 

2. Temat: 

 

I kategoria – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych –  

Projekt okładki albumu o pielgrzymkach św. Jana Pawła II do Ojczyzny. 

 

II kategoria  - uczniowie  szkół  ponadpodstawowych – 

Projekt okładki książki autorstwa św. Jana Pawła II. 

 

3. Postanowienia ogólne: 

a) Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Zespole  Szkół 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach przy Alei Marsz. Józefa Piłsudskiego 96.  

b) Niniejszy regulamin określa zasady organizacji przebiegu konkursu.   

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga 

Organizator.  

4. Celem konkursu jest: 

• popularyzacja wiedzy o życiu, działalności i twórczości  

papieża Jana Pawła II, 

• refleksja nad wartościami, których nauczał Jan Paweł II, 

• poznanie zasad projektowania okładek książkowych, 

• rozwijanie  kreatywności uczniów, 

• rozwijanie umiejętności plastycznych i twórczego myślenia 

• zachęcanie młodzieży do prezentowania własnej twórczości, 

• kształcenie umiejętności poszukiwania informacji. 
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5. Warunki uczestnictwa: 

a) Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Marek. 

b) Uczestnicy konkursu rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych. 

I kategoria - uczniowie szkół podstawowych z kl. VII-VIII 

II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych  

c) Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. 

d) Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 

e) Prace muszą być wykonane samodzielnie, projekt musi odbiegać od wyglądu 

okładek wydanych publikacji. 

f) Każda dostarczona praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie 

metryczką zawierającą następujące informacje: Pieczęć szkoły, nazwisko i imię 

ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna konkursu. 

g) Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

 

6. Zadanie konkursowe: 

Zadanie konkursowe  polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki 

istniejącej publikacji: 

a) dla uczniów klas VII-VIII  albumu o  pielgrzymkach  św. Jana Pawła II do 

Ojczyzny. 

b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych   książki autorstwa  

św. Jana Pawła II. 

Ważne jest, aby uczestnik konkursu stworzył własną wizję okładki nie powielając 

okładek już istniejących. 

 

7. Forma pracy: 

a) Prace powinny być wykonane w formacie A4. 

b) Prace powinny być w formie jednolitej płaszczyzny bez stosowania technik 

wypukłych. 

c) Prace można wykonać : 

- z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych 

- lub w technikach tradycyjnych w formie:  

• rysunku, 

• kompozycji malarskiej, 

• kompozycji graficznej, 

• kolażu. 

d) Projekt okładki powinien zawierać tytuł albumu lub książki, nazwisko autora 

oraz formę graficzną nawiązującą do tytułu albumu lub książki  i wprowadzającą 

w jej treść. 

Prace wykonane z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych 

powinny być wydrukowane w formacie A4 i w takiej formie dostarczone do szkoły. 

8. Komisja konkursowa: 

Komisję konkursową powoła Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Markach. 
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Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

• sposób ujęcia tematu,  

• walory artystyczne,  

• oryginalność projektu,  

• kompozycja, 

• własna interpretacja. 

 

9. Organizacja konkursu: 

a) I-etap konkursu, mający na celu wyłonienie uczestników finału, 

przeprowadzany jest na terenie własnej placówki. Szkolni opiekunowie 

konkursu wybierają 5 prac z danej kategorii wiekowej i przesyłają do  

18 września 2020 r. do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach,  

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96, wraz z listą finalistów i nazwiskami opiekunów.  

b) II-etap konkursu ma na celu wyłonienie najciekawszych prac i przyznanie 

nagród. Komisja przyzna po 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz 

wyróżnienia i dyplomy uznania.  

c) O wynikach konkursu organizator poinformuje szkolnych opiekunów 

konkursu.   

d) Wręczenie nagród planowane jest w dniu 16 października 2020 r. w siedzibie 

organizatora konkursu. 

e) Osobami odpowiedzialnymi ze strony organizatora są Pani Katarzyna Listwon 

i Pani  Katarzyna Chilińska – Smoleń  tel.   22 781 10 17 mail: zs1@marki.pl 

f) Zwycięzca Konkursu w zamian za nagrodę, przeniesie na Organizatora, na 

zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą z art . 64 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Ponadto, zwycięzca konkursu 

wyrazi zgodę na zezwalanie przez Organizatora podmiotom trzecim na 

wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie. 

g) Z chwilą wręczenia nagrody Organizator nabywa prawo własności do pracy. 

h) Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora 

roszczeń związanych o naruszenie autorskich praw majątkowych do pracy. 

i) W załączeniu zgoda na uczestnictwo w konkursie. 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 
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