
 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas branżowych i technicznych  
do wzięcia udziału szkolnym konkursie promującym szkołę. 

Zostań  uczniem „Samochodówki”!!! 

Regulamin konkursu 

Cele konkursu 

❖ Promocja szkoły i szkolnictwa zawodowego. 

❖ Kształtowanie umiejętności właściwego doboru informacji. 

❖ Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

❖ Propagowanie wśród młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości 

artystycznej. 

❖ Rozbudzenie kreatywności młodzieży. 

❖ Motywowanie uczniów do rozwijania i odkrywania własnych zainteresowań, uzdolnień. 

 

Adresaci: uczniowie klas branżowych i technicznych w ZSP nr 3 

Organizatorzy konkursu: Dyrekcja ZSP nr 3, nauczyciele języka polskiego. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

❖ Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach konkursowych. 
❖ Prace konkursowe należy dostarczyć  do 09 IV 2021r. na płycie CD/pendrivie  lub na adres 

mailowy: dominika.szulc@zsp3.tm.pl lub monika.kapala@zsp3.tm.pl 
❖ Do filmu/ reklamy/piosenki należy dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej 

oświadczenie rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich 
wszystkich uczestników.  

❖ Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz prawa do prywatności osób 
trzecich. 

❖ Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań  sprzecznych  
z przepisami prawa i zasadami etyki. 

❖ Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się  
na wykorzystanie ich w celach promocji szkoły. 

❖ Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu  
i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście. 

❖ Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą 
wykorzystywane  w działaniach informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej placówki. 

❖ Uczestnik konkursu podaje imię i nazwisko , klasę, typ szkoły. 
❖ Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród będą przekazane bezpośrednio  

do laureatów oraz umieszczone na stronie internetowej ZSP nr 3 www.zsp3.tm.pl 
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Kategoria- reklama szkoły lub film  

❖ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 40 sekund) 

filmu będącego reklamą szkoły lub filmu promującego szkołę - atmosferę, kierunki kształcenia 

itd.( maksymalnie 3 - 5  minut). 

❖ Na konkurs należy przekazywać filmy lub reklamy wykonane indywidualnie lub zespołowo 

(maksymalnie zespoły 4-osobowe). 

❖ Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu lub reklamy przy użyciu wybranego 

urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

❖ Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym dostępnym formacie.  

❖ Nazwa pliku to "reklama lub film Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3". 

❖ Film/reklama muszą być pracami przygotowanymi specjalnie na konkurs, wcześniej 

niepublikowanymi. 

 
Kategoria literacka- piosenka o szkole   
 
❖ Uczestnik konkursu samodzielnie przygotuje piosenkę, która będzie promowała szkołę  

i zachęcała do podjęcia w niej nauki. 

❖ Piosenka musi być stworzona specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowana. 

❖ Nazwa pliku to "piosenka o Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3". 

❖ Piosenka może być wykonane indywidualnie lub zespołowo. 

❖ Plik video/plik dźwiękowy można zapisać w formacie mp3, mp4, avi, wmv, mov lub innym 

dostępnym formacie.  

 
Kryteria oceny prac 

❖ Zgodność zawartości pracy z tematem konkursu. 

❖ Twórcze podejście i kreatywność w ujęciu treści. 

❖ Poprawność merytoryczna i językowa. 

❖ Bogactwo zastosowanych efektów wizualnych. 

❖ Ogólny wyraz artystyczny pracy. 

❖ Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej. 

 
Szczegółowe warunki, struktura konkursu 

Komisja Konkursowa oceniać będzie dostarczone prace w trzech kategoriach: 

1. Twórczość literacka (piosenka). 

2. Film promujący szkołę. 

3. Reklama promująca szkołę. 

 

Nagrody  

 

1. Spośród prac uczestników Komisja Konkursowa przyzna nagrody (miejsca od 1 do 3)  

w poszczególnych kategoriach. 

2. Komisja może przyznać dodatkowo do trzech wyróżnień w każdej z kategorii. 

3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 

 


