
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNEGO  
„Pokaż swoją pasję” 

1. Organizator konkursu: 
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 
 Koordynatorzy konkursu: Iwona Rzeźnik, Bogdan Lubera  

2. Cel konkursu: 
 rozwijanie zainteresowań graficznych uczniów, 
 pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczniów, 
 kształtowanie swobodnej ekspresji uczniów.  

3. Uczestnicy konkursu: 
 Wszyscy uczniowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana 

Sitki w Mielcu 
4. Prace konkursowe: 
 praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym 

edytorze grafiki, 
 praca powinna być przesłana w formacie JPG, rozdzielczość: 72 dpi 
 gotowy plik należy nazwać według wzoru: 

imię_nazwisko_klasa.jpg(jan_kowalski_Ib.jpg), 
 wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo), 
 Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, 
 zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o 

posiadaniu praw autorskich do przekazywanych prac oraz z 
wyrażeniem zgody na ich pokonkursową prezentację przez 
Organizatora, 

 złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one 
naruszały praw osób trzecich, w szczególności moralnych, 
majątkowych i osobistych praw autorskich,  

 do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 
opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie, 

 za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja 
Konkursowa powołana przez Organizatora, 

 prace należy przesłać na adres grafika@ekonomik.mielec.pl dnia 
29.04 2021 r. do godz. 18.00, 

 prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,  
5. Wyniki konkursu: 



 29.04.2021 po godzinie 18 wszystkie prace zostaną opublikowane 
w komentarzach do posta konkursowego na szklolnym FB. Przez 48 
godzin od ich opublikowania będzie można oddawać lajki. Trzy 
prace z największą ilością lajków zostaną wyróżnione. 

6. Wręczenie nagród nastąpi do 30.05.2021. Organizator zastrzega sobie 
prawo przesunięcia wręczenia nagród ze względu na sytuacje 
epidemiologiczną.  

7.  Postanowienia końcowe: 
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, 

których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu 
błędnego wpisania adresu e-mail. 

 regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej 
szkoły: www.ekonomik.mielec.pl.  

http://www.ekonomik.mielec.pl/

