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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, na których odbywa się
konkurs plastyczny („Konkurs”) na projekt okolicznościowej,
bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Zespół
Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie.
3. Konkurs organizowany jest w uzgodnieniu z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Cele Konkursu
• promowanie wśród uczniów zainteresowań projektowaniem
• promocja średniego szkolnictwa artystycznego
• rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
5. Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu projektu
graficznego awersu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
6. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 25 października 2018 r.
7. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie zostały
określone w Regulaminie.

2. Pracę konkursową należy oznaczyć na odwrocie, w prawym
górnym rogu sześcioznakowym godłem składającym się
z cyfr i/lub liter.
3. Do Pracy konkursowej należy dołączyć zamkniętą kopertę,
opatrzoną tym samym godłem co Praca konkursowa,
zawierającą wewnątrz:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy,
b) nośnik z elektroniczną wersją pracy.
4. Prace konkursowe nie mogą być podpisane ani oznaczone
dodatkowo w żaden inny sposób, niż podany powyżej.

§ 4. Termin i miejsce nadsyłania prac
1. Ostateczny termin nadsyłania Prac konkursowych upływa
25 pażdziernika 2018 r. (decyduje data dostarczenia
a nie nadania zgłoszenia!).
2. Prace należy dostarczyć na adres:
ZPSP w Krakowie, ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
§ 5. Zasady oceny i wyłonienia laureatów
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba
spełniająca poniższe kryteria:
a) jest uczniem/uczennicą państwowej średniej szkoły
plastycznej;
b) w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2018 r.
prześle pracę konkursową oraz wypełniony formularz
zgłoszeniowy.
2. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących
informacji:
a) godło pracy,
b) imię i nazwisko autora,
c) adres zamieszkania,
d) telefon kontaktowy,
e) kontaktowy adres e-mail,
f) pełna nazwa szkoły i klasa, którą uczeń/uczennica
reprezentuje,
h) imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu, w ramach którego
powstała praca,
i) oświadczenie, że praca konkursowa jest osobistym dziełem
uczestnika Konkursu a jego prawa autorskie nie są
niczym ograniczone.
3. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny
i czytelny. W przypadku braków Organizatorzy mogą
nie uwzględnić w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
4. Uczestnik może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę.
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te projekty, które
nie zostały nigdzie opublikowane i nie uczestniczyły w żadnym
innym konkursie plastycznym.
6. Praca konkursowa nie może zawierać treści naruszających
ogólnie przyjęte wartości.

1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła
Komisję konkursową.
2. Komisja dokona oceny nadesłanych prac konkursowych.
3. Komisja oceniając prace konkursowe będzie brała
pod uwagę ich wartość artystyczną oraz oryginalne podejście
do tematyki Konkursu.
4. Obrady Komisji są zamknięte i niejawne.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi
do 31 października 2018 r.
O rezultatach Konkursu Organizator powiadomi
nagrodzonych uczestników poprzez ogłoszenie na swojej
stronach internetowej bezpośrednio po decyzji podjętej przez
Komisję oraz drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną
w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 6. Wyniki Konkursu i nagrody
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu
rozstrzygnięca – najpóźniej 31 października 2018 r.
2. Nagrody i ich realizacja
Z pośród laureatów Komisja wyłoni najlepszą pracę która
otrzyma Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki
pocztowej. Zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe: 1., 2. i 3.
Organizator zastrzega sobie również prawo do druku
któregokolwiek z nagrodzonych projektów jak również
do innego podziału nagród. Wzięcie udziału w konkursie jest
jednoznaczne udzieleniem zgody na powielenie w druku
projektu kartki pocztowej i przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do kartek pocztowych na Organizatora.

§ 3. Wymagania techniczne
§ 7. Postanowienia końcowe
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1. Prace konkursowe mają mieć postać wydruku (cyfrowego)
na kartonie (preferowana gramatura powyżej 200 g/m)
w formacie A6 netto (105 x 148 mm). Orientacja kartki
dowolna – pion lub poziom. Projekty mają nawiązywać
do tematu konkursu. Oryginał pracy może być wykonany
w dowolnej technice. Do wydruku należy dołączyć na nośniku
elektronicznym cyfrową wersję pracy uwzględniającą spady
szerokości 3 mm (bez linii cięcia!). W praktyce plik ma być
„spłaszczoną” bitmapą (bez warstw!) rozmiarów 1312 x 1819
pikseli (tryb koloru: CMYK, 8 bitów na kanał) zapisaną
w formacie TIFF (opcjonalnie z kompresją LZW).

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
powyższego regulaminu.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem
rozstrzygają organizatorzy konkursu.
3. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
4. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna
i nie podlega odwołaniu.

