
REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO  

NA MOTYW GRAFICZNY „MASECZKA LO 6” 

 

§1 

Organizatorzy  
 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy LO 6 w Szczecinie. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach działań „antycovidowych” wybranych przez społeczność 

LO 6 w Szczecinie. Konkurs finansowany jest ze środków Rady Rodziców. 

 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie motywu graficznego maseczki ochronnej na twarz. 

Zaprojektowany motyw ma nawiązywać do szeroko rozumianego hasła „My z LO 6”. 

Symbolika grafiki może odnosić się do nazwy szkoły, jej patrona, budynku, historii, 

aktualnych wydarzeń. Organizator nie narzuca wizji artystycznej, ale zachęca do spojrzenia 

na LO 6, jako swego rodzaju otwartą twórczą inspirację. Najciekawszy projekt/projekty 

zostaną wykorzystane do produkcji oryginalnych maseczek, przekazanych do użytkowania 

uczniom i nauczycielom.  

2. Ponadto celem konkursu jest: 

✓ propagowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród młodzieży; 

✓ promocja szkoły w mediach tradycyjnych i społecznościowych.   

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie LO 6 w Szczecinie.  

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnego motywu graficznego maseczki ochronnej na 

twarz. 

2. Motyw graficzny musi zmieścić się w prostokącie 15x20 cm (15 cm szerokości, 20 cm 

wysokości).  

3. Technika wykonania grafiki jest dowolna, mogą to być prace w wersji elektronicznej, 

zarówno wektorowej, jak i rastrowej. Prace mogą być też wykonane w wersji tradycyjnego 

malunku, grafiki, szkicu na płótnie lub na papierze.   



4. Nadesłane prace w formie pliku graficznego (jpg, png, tiff i inne) należy opisać na według 

szablonu: (imię i nazwisko autora, klasa), rozdzielone podkreślnikiem (przykład 

jan_kowalski_1C.jpg). oraz w formie tradycyjnej (płótno, papier). 

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 pracę 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

 

 

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do 20 stycznia 2021 r.  

2. Prace w formie elektronicznej (jako załącznik) należy przesłać na adres e-mail:  

rrlo6szczecin@gmail.com w tytule podając „Konkurs na motyw graficzny maseczki”. W 

treści maila należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia 

lub  

w formie tradycyjnej (płótno, papier itp.) na portierni szkoły z informacją o autorze pracy. 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym  

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Jury podejmie decyzję co do wyboru prac, podziału nagród do 20 lutego 2021 r. 

4. Wyróżniona praca/prace zostaną wykorzystane w produkcji oryginalnych maseczek, do 

przekazania społeczności szkolnej. O ile pozwolą środki autorzy najlepszych prac otrzymają 

dodatkowe nagrody w formie Voucherów. 

5. Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym spotkaniu uczestników konkursu w terminie 

wskazanym przez organizatora. W przypadku braku możliwości zorganizowania uroczystego 

spotkania nagrody będą przekazywane laureatom indywidualnie.  

6. Wybrane prace będą opublikowane na stronie internetowej LO 6. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 
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podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych prac. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

rrlo6szczecin@gmail.com. Dodatkowe pytania można kierować do przewodniczącego Rady 

Rodziców Piotra Bińka, tel. 698644484   
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