REGULAMIN KONKURSU NA DZIEŁO PLASTYCZNE INSPIROWANE SETNĄ
ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI PRZEZ POLSKĘ (XXI LO
NIEPODLEGŁEJ)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w
Łodzi (dalej „Organizator”).
2. Koordynatorami Konkursu są nauczycielki XXI Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Prusa w Łodzi: Ewelina Woźniak-Wrzesińska oraz Anna Ciołek.
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń XXI LO w Łodzi (dalej „Uczestnik”).
4. Konkurs odbywa się w jednej kategorii – dzieło plastyczne (dalej „Plakat”).
5. Podczas konkursu zostaną przyznane nagrody w kategorii Plakat dla zwycięzców
wskazanych przez Jurorów (dalej „Laureaci Nagrody Jurorów”, „Laureaci Nagrody
Jurorów”).
a) Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategorii Plakat.

II.

PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Piątego listopada 2018 roku zostaje ogłoszony konkurs obejmujący kategorię Plakat.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę.
3. Plakat musi być inspirowany setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
a) nie może przekraczać wymiarów formatu A3,
b) może być stworzony techniką dowolną,
c) nie może być wcześniej prezentowany podczas wystaw,
d) nie może być wcześniej nagradzany w żadnych konkursach,
e) musi mieć jednego autora (Uczestnik).
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4. Do konkursu nie zostają dopuszczone prace, które szerzą treści prawnie zabronione,
podżegają do nienawiści na tle rasowym, religijnym, światopoglądowym lub wyrażają
treści wulgarne, obsceniczne.
5. Do Plakatu, w oddzielnej zamkniętej kopercie, należy dołączyć napisane na kartce
dane Uczestnika (imię, nazwisko, klasa).
6. Prace należy w nieprzekraczalnym terminie (do 13 listopada) dostarczyć do rąk
Koordynatorek (Eweliny Woźniak-Wrzesińskiej lub Anny Ciołek).
III.

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW

1. Po zgromadzeniu Prac konkursowych Organizator powołuje Jury, by wyłonić
Laureatów Nagrody Jurorów.
a) Każdy z Jurorów, bez konsultacji, ocenia każdą Pracę w skali od jednego do pięciu.
b) Zwyciężają Prace o najwyższej liczbie punktów.
c) Jeśli jakieś Prace osiągną tę samą najwyższą liczbę punktów, organizowana jest
dogrywka, w której Jurorzy oceniają Prace po raz drugi.
c’) W drugim głosowaniu i kolejnym, jeśli będą konieczne (dogrywki), każdy Juror
może przyznać pięć punktów jednej Pracy w każdej kategorii.
d) Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Laureata Nagrody Jury pierwszego
miejsca.
2. Po wyłonieniu zwycięzców (Laureat Nagrody Jury) Jury otwiera koperty opatrzone
godłem, by ustalić Autorów nagrodzonych Prac.

IV.

WRĘCZENIE NAGRÓD I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagrody zostaną wręczone do 21 listopada 2018, o czym zostaną poinformowani
Uczestnicy.
2. Z konkursu wykluczone są osoby, które biorą udział we wszelkich pracach
organizacyjnych związanych z konkursem.
3. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z:
a) Anną Ciołek (a.ciolek@lo21lodz.pl),
b) Eweliną Woźniak-Wrzesińską (e.wozniak-wrzesinska@lo21lodz.pl).
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