KONKURS
na plakat z hasłem promującym zachowanie czystości w salach
lekcyjnych , pracowniach i pomieszczeniach użytkowanych
przez Zespół Szkół Nr 28 w Warszawie.
I Cele konkursu :
1.Utrzymanie wysokiego stanu sanitarno - higienicznego szkoły.
2.Utrzymanie dobrych warunków zdrowotnych całego stanu osobowego
Zespołu szkół Nr 28.
3.Wyrabianie wśród społeczności szkolnej zamiłowania do porządku , czystości
oraz estetyki.
4. Wdrażanie obowiązkowości i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób
wśród uczniów naszej szkoły.

II Organizatorzy
1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 28. Jego
organizatorem jest Samorząd Szkolny naszej szkoły.
2. Nagrody konkursowe finansuje Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 28

III Warunki uczestnictwa w konkursie :
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie plakatu zawierającego hasło
mające zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do dbałości o czystość w
salach lekcyjnych , pracowniach i pomieszczeniach użytkowanych przez naszą
placówkę.
2.Projekt może być wykonany ręcznie , na papierze lub na innym materiale w
formacie A3 ( wym.297x420 ) lub techniką komputerową . Przy projekcie

komputerowym należy plakat wydrukować na papierze w formacie A3 w
rozdzielczości 300 dpi , w formacie jpg,png,pdf.
3. Jeden uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę.
4.Plakat może zawierać motyw humorystyczny ale nade wszystko powinien
motywować do dbałości o czystość , ład i porządek wokół siebie.
5. Prace należy dostarczyć do 29 stycznia 2021 r. osobiście lub pocztą . Na
każdej pracy należy podać imię i nazwisko autora, klasę.
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu, wykorzystaniu
wizerunku, oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem na osobnym druku
podpisanych przez prawnego opiekuna (w przypadku uczniów nie pełnoletnich)
lub samodzielnie (w przypadku ucznia pełnoletniego) – do pobrania na stronie
szkoły lub w sekretariacie uczniowskim.

IV Ocenie podlegać będą :
- zgodność pracy z tematem ,
- jakość i estetyka wykonanych prac ,
- innowacyjność , trafność podejścia do tematu konkursu,

V Rozstrzygnięcie konkursu , nagrody .
1. Wybrane zostaną trzy najlepsze prace , które zostaną wyróżnione
nagrodami rzeczowymi. Zwycięskie prace będą wydrukowane i
wyeksponowane w pomieszczeniach szkolnych użytkowanych przez Zespół
Szkół Nr 28 oraz na korytarzach.
2 O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
Rozstrzygnięcie i publikacja wyników na stronie internetowej szkoły oraz na
tablicach informacyjnych (na parterze szkoły przy sekretariacie uczniowskim).

Rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie jury, w skład którego wejdą
przewodniczący samorządów klasowych oraz przedstawiciele rady
pedagogicznej.

VII Informacje dodatkowe :
Wszelkich informacji dotyczących organizacji , przebiegu konkursu i kwestii
regulaminowych udzielają organizatorzy :
Robert Burek z klasy 3AE, robert.burek88@gmail.com
Tomasz Pyzel z klasy 2A-5, tomcio.pyzel@gmail.com
Marcel Buczek z klasy 2A -5, marcel.buczek716@gmail.com

