1962-2022
„Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy”

Regulamin konkursu z okazji Jubileuszu 60-lecia
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Ostrołęce
1. Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.
2.
a)
b)
c)
d)

Praca konkursowa w jednej z następujących kategorii:
slogan reklamowy promujący 60-letnią historię Szkoły,
wiersz opisujący naszą Szkołę,
kartka okolicznościowa na 60-lecie ZSZ Nr 2 w Ostrołęce,
plakat pod hasłem „ ZSZ Nr 2 … 60 LAT MINĘŁO”.

3. Uczestnicy konkursu:
a) uczniowie ZSZ Nr 2,
b) absolwenci ZSZ Nr 2.
4. Cel konkursu:
a) zachęcenie społeczności szkolnej oraz absolwentów do włączenia się w przygotowanie
obchodów Jubileuszu Szkoły,
b) upowszechnianie wiedzy związanej z historią i tradycją Szkoły,
c) upamiętnienie Jubileuszu 60-lecia Szkoły,
d) doskonalenie umiejętności twórczych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
5.
a)
b)
c)

Kryteria oceny:
zgodność z tematem,
pomysłowość, kreatywność,
estetyka i staranność wykonania.

6.








Wytyczne merytoryczne i organizacyjne:
Prace będą oceniane odrębnie w każdej z kategorii.
Praca powinna mieć jednego autora, podpisana imieniem i nazwiskiem na odwrocie.
Kartka okolicznościowa powinna być wykonana w formacie A5, w dowolnej technice.
Plakat powinien być wykonany w jednym z formatów: A2, A3, A4, w dowolnej technice.
Slogan reklamowy powinien zawierać max do 10 słów.
Wiersz według inwencji twórczej autora.
Uczniowie prace przekazują w formie wydrukowanej (materialnej) do nauczycieli
przedmiotów zawodowych w technikum reklamy (Bogusława Gocłowska, Dorota Kulesza,
Adam Wołosz).
Absolwenci prace mogą składać osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać drogą emailową na adres: sekretariat@zsz2.ostrole.edu.pl z dopiskiem „Jubileusz ZSZ Nr 2 –
Konkurs” podając swoje imię i nazwisko, klasę i rok ukończenia szkoły.
Termin oddania pracy: do 03.06.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 10.06.2022 r.
Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora. Obrady Komisji są
tajne a decyzje ostateczne.









Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, zaś Laureaci zostaną nagrodzeni podczas
Obchodów Jubileuszu Szkoły: 10-13.10.2022 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac na stronie internetowej Szkoły bądź
w publikacji jubileuszowej.

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
8. Uczestnik konkursu składa oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych – Zał. 1.
9. W sprawach nieobjętych Regulaminem decydują organizatorzy.
Informacji o konkursie udziela B. Gocłowska (osobiście, Vulcan, czat na Platformie Teams)

Załącznik 1 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016), zwanego dalej „RODO”
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu z okazji Jubileuszu 60-lecia Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce następujących kategorii moich danych osobowych: imię,
nazwisko, klasa, wizerunek, wykonana praca konkursowa w akcjach informacyjnych i promocyjnych
Szkoły oraz w mediach przy jednoczesnym nieodpłatnym zrzeczeniu się na rzecz ZSZ Nr 2
majątkowych praw autorskich do złożonych prac.

…………………………………………………………….............................................................
Data, miejsce i podpis osoby pełnoletniej wyrażającej zgodę

……………………………………………………………....................................................................................
Data, miejsce i podpis rodzica(opiekuna) osoby niepełnoletniej wyrażającej zgodę

