
Regulamin konkursu 

dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu puławskiego 

 

„Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty …” 

 

 

I Organizatorzy: Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

 

II Cele konkursu:  

 rozwijanie uzdolnień uczniów  

 poszukiwanie młodych talentów 

 rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów  

 promowanie kształcenia zawodowego  

 umożliwienie rywalizacji i wymiany doświadczeń osobom twórczym  

 

III Uczestnicy konkursu:  

Uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu puławskiego 

 

IV Warunki uczestnictwa  

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów z powiatu 

puławskiego 

 Praca zgłoszona do konkursu powinna być efektem samodzielnej 

pracy ucznia 

 Do pracy należy dołączyć:  

 zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na nieodpłatną 

publikację pracy (zał. nr 2), 

 zgodę na publikacje wizerunku modelki(la) uwiecznionej(ego) na 

zdjęciu. (zał. nr 3 lub zał. nr 4) 

 Szkoły mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczestników 

przesyłając formularz zgłoszenia (zał. nr 1)   

 Uczeń może wykonać tylko jedną pracę konkursową  

 Prace konkursowe powinny być wykonane według kryteriów i 

przesłane na adres organizatora konkursu  

 Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną 

przez organizatorów  



 Decyzje Jury są ostateczne. 

 Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących 

kryteriów:  

 merytorycznie - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką, 

 inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu, 

 wizualnie - wrażenie estetyczne.  

 Prace konkursowe będą wyeksponowane na wystawie zorganizowanej 

przez organizatorów 

 Komisja Konkursowa wytypuje 3 finalistów z każdej kategorii 

oceniając prace konkursowe zgodnie z kryteriami przygotowanym 

przez organizatorów  

 Ewentualne problemy i wnioski będą rozstrzygane przez Komisję 

Konkursową  

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

szkoły 

 Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych 

 Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie 

 

V Temat konkursu, kategorie i formy prac konkursowych  

 

temat pracy: „Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty …” 

 

Kategoria I – Projekt fryzury  

 praca konkursowa obejmuje wykonanie projektu fryzury na szablonie 

głowy (zał. nr 5, szablon) 

 praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną  

 format pracy – arkusz A4 

 

Kategoria II – Fotografie fryzury 

 praca konkursowa obejmuje wykonanie 3 fotografii barwnych 

ilustrujących wykonaną przez ucznia fryzurę, zgodną z tematem 

konkursu, na papierze fotograficznym o powierzchni matowej (widok 

z przodu, z tyłu i wybranego boku) 



 praca może być wykonana techniką fotograficzną klasyczną lub 

cyfrową  

 format fotografii – 21x30 cm  

 fryzura powinna być wykonana na modelce 

 

Prace konkursowe należy przesyłać w płaskich sztywnych kopertach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem wraz z kompletem dokumentów 

(formularz zgłoszeniowy i załączniki) 

Zgłoszenia niekompletne zostaną zdyskwalifikowane. 

 

VI Nagrody  

I miejsca w finale konkursu zostaną nagrodzone  

Finaliści otrzymają dyplomy za udział w konkursie  

Opiekunowie finalistów biorących udział w konkursie otrzymają 

podziękowania  

Szkoły finalistów konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie  

Laureaci zostaną zaproszeni do osobistego odbioru nagród. 

Informacje o zwycięzcach zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora  

 

VII Terminarz  

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi 

załącznikami do siedziby szkoły;  

Zespół Szkół nr 1 im Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

Ul. Polna 18 

24 – 100 Puławy  

z dopiskiem „konkurs fryzjerski”  

 

do dnia 15.03.2017 r. do godz 15.00 

Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą 

oceniane. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną 

publikację prac 



2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu 

popularyzacji Konkursu w publikacjach wyróżnionych prac w materiałach 

edukacyjnych organizatorów.  

3. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, banerów 

reklamowych, publikacji na stronach internetowych Organizatora. 

Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani 

terytorialnie.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez 

rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych 

osobowych autora pracy i nieodpłatną publikację pracy konkursowej(zał. 

nr 2) 

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na 

przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Dz. U. t.j. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) 

w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz 

w celach związanych z Konkursem. 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.691 053 406 


