
 

Regulamin Konkursu  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu,  

ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań. 

2. Celem Konkursu jest promowanie kreatywności uczniów szkół gimnazjalnych  

i starszych klas szkół podstawowych zainteresowanych szeroko pojętym designem 

(wzornictwem). 

 

                                                                          § 2 

                                                            Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać uczniowie szkół gimnazjalnych i starszych klas szkół 

podstawowych z Poznania i okolic (maksymalnie trzyosobowe zespoły). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

dostęp do danych Uczestnika (imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika). 

3. Uczestnik musi wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku swojej 

osoby, jak i pracy konkursowej. 

 

                                                                         § 3 

Przebieg Konkursu  

1. Konkurs składa się z dwóch części.  

2. W pierwszej części jury złożone z nauczycieli, artystów plastyków oraz uczniów 

Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu podda ocenie nadesłane projekty. 

Projekt zegara odmierzającego czas do obchodów 100-lecia szkoły, które odbędą się 

w kwietniu 2019 roku,  w formie rysunku odręcznego (format A3) lub wydruku 

komputerowego należy nadesłać drogą elektroniczną lub pocztową. Przygotowując 

projekt należy uwzględnić materiały, które zapewnia organizator Konkursu 

(mechanizm zegara, papier kolorowy, tektura, farby, kredki,  tkaniny, taśma klejąca, 

klej, materiały promocyjne ZSB itp.)  

3. Twórcy najlepszych projektów (ekipy reprezentujące szkoły) zostaną zakwalifikowane 

do finału. 

4. Termin nadsyłania projektów konkursowych wraz z kartą zgłoszenia upływa  

6 kwietnia 2018 r. 

5. Lista uczestników finału opublikowana zostanie na stronie internetowej szkoły 

najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2018 r. 

6. Uczestnicy zakwalifikowani do finału otrzymają powiadomienie drogą mailową. 

7. Prace zakwalifikowane  do finału wraz z opisem jury zostaną zaprezentowane na 

stronie szkoły.  



 

8. W drugiej części zakwalifikowane do finału zespoły z przygotowanych przez 

Organizatora materiałów (mechanizm zegara, papier kolorowy, tektura, farby, kredki,  

tkaniny, taśma klejąca, klej, materiały promocyjne ZSB itp.) tworzą prototyp zegara  

i dokonują jego prezentacji. 

9. Uczniom biorącym udział w części finałowej zapewniamy wszechstronną pomoc  

w wykonaniu prototypu zaprojektowanego zegara. 

10. Finał konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół 

Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17. Zwycięzcy otrzymują nagrodę główną 

ufundowaną przez Organizatora. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy 

uczestnictwa i możliwość prezentacji (krótka migawka filmowa na stronie szkoły). 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie projektu i prototypu. 

12. Wykonane prace pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

Zapraszamy do udziału 

Magdalena Megger – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel historii sztuki (tel. 602 440 170) 

Elwira Burzyńska – nauczyciel historii sztuki, wiedzy o kulturze, j. polskiego 

Antonina Kaczmarek – nauczyciel bibliotekarz 

 


