Uwaga!
KONKURS NA PROJEKT
ZAPROSZENIA
Z OKAZJI DNIA PATRONA
PRACE NALEŻY SKŁADAĆ
DO DNIA 15 LISTOPADA 2013 R.
DO PANI JOANNY CZAJA
REGULAMIN KONKURSU
na projekt zaproszenia
dla zapros zonych gości na Dzień Patrona BZSZ
Organizator

konkursu:

nauczyciele

informatyki,

technologii

informacyjnej,

obsługi

informatycznej w hotelarstwie Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha
Wałęsy w Ustrzykach Dolnych
Cel i przedmiot konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego projektu zaproszenia dla gości
zaproszonych z okazji Dnia Patrona Szkoły.
2.

Zaproszenie

wykorzystywane

będzie

przez

szkołę

do

celów

reklamowych,

korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwa od 23.10.2013 r. do 15.11.2013r.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt zaproszenia powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama,
Internet, korespondencja tradycyjna.
2. Projekt zaproszenia musi być wykonany przy pomocy technik komputerowych.
3. Zaproszenie winno charakteryzować się następującymi cechami:
a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b) wzbudzać pozytywne emocje,
c) oryginalność i niepowtarzalny charakter,
5. Zaproszenie nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6. Prace należy składać w estetycznej formie, płyta Cd, pen driver, pocztą elektroniczną w
plikach: Corel, Word, MS Publisher itp.
Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy składać od dnia 24.10.2013 r. do 15.11.2013 r.
2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o którym mowa w niniejszym Regulaminie,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca przedłożonych do konkursu prac.

Ocena prac konkursowych
1.

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie Dyrektor

Szkoły – mgr inż. Julian Czarnecki, nauczyciele informatyki oraz nauczyciel języka
polskiego.
2.

Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny

prac konkursowych.

