
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

„Wiosna tuż tuż..” 

 

1. Organizator konkursu: 

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

2. Cel konkursu: 

- Rozwijanie zainteresowań graficznych uczniów, 

- Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczniów, 

- Kształtowanie swobodnej ekspresji uczniów.  

- Rozwijanie zainteresowania sztuką fotografowania. 

- Rozwijanie kreatywności i otwartości w wyrażaniu własnych pomysłów, emocji. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Wszyscy uczniowie Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana 

Sitki w Mielcu 

 

KATEGORIA GRAFICZNA 

- Praca powinna być wykonana w technice wektorowej 

- Praca powinna być wyeksportowana do formatu PDF 

 

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA 

• Konkurs ma formę indywidualną. 

• Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedno zdjęcie. 

• Wielkość pracy max. 5 MB 

• Zdjęcia nie mogą być przerabiane w żadnym programie do obróbki graficznej 

• Zdjęcia mają być wykonane samodzielnie (zdjęcia pobrane z Internetu będą 

dyskwalifikowane)   

Gotowe pliki 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 do dnia  

  31.03.2023 r. do godz. 18.00, 

- Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. 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. 

Przewidywane są atrakcyjne nagrody – gadżety komputerowe. 

mailto:grafika@ekonomik.mielec.pl
http://www.ekonomik.mielec.pl/

