Regulamin konkursu
„3  Batko”
o szkole, patronie szkoły i rzemiośle w Chorzowie

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu „3xBatko” jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Batko”. Konkurs
jest organizowany z okazji 130-lecia Zespołu Szkół Technicznych Nr 2, edukacji
rzemieślniczej i zawodowej w Chorzowie, na zasadach określonych niniejszym
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
2. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Chorzowa.
3. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
 uwypuklenie historycznej roli edukacji i szkolnictwa rzemieślniczego i zawodowego
dla Miasta Chorzów,
 popularyzacja wiedzy historycznej na temat architektury obiektów edukacyjnych
w Chorzowie,
 rozbudzenie zainteresowania postaciami historycznymi związanymi z Chorzowem
i szkołą mieszczącą się obecnie przy ulicy Powstańców 6a w Chorzowie: Marian
Batko, ks. Jan Macha, Alfons Zgrzebniok,
 stworzenie warunków do rozwoju twórczości i kreatywności mieszkańców Chorzowa.
4. PRACE KONKURSOWE
 Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i dostarczenie pracy konkursowej w jednej
z trzech kategorii:
o fotografia i multimedia,
o grafika - malarstwo,
o literatura.
 Fotografia i multimedia – Pracę konkursową w postaci max. 3 zdjęć, grafiki
komputerowej lub prezentacji multimedialnej należy dostarczyć w formie
elektronicznej na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD wraz z kartą zgłoszenia.
Fotografie można również dostarczyć w wymiarach minimum 13 x 18 cm.
 Grafika – malarstwo – Pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką należy
podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.
 Literatura - Pracę konkursową w dowolnej postaci literackiej należy dostarczyć
w formie czytelnego pisma odręcznego, wydruku komputerowego lub utrwaloną
na podpisanej płycie CD wraz z kartą zgłoszenia.
 Prace konkursowe nie mogą zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym
prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej,
nawoływać do przemocy, nienawiści rasowej, zawierać pornografię, obrażać uczucia
religijne itp. W stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować
ważną zgodą wyrażoną na piśmie lub ustnie na użycie ich wizerunku.

–1–

 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej lub prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich
postanowień niniejszego regulaminu.
 Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
 Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu
Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, ul. Powstańców 6a.
6. TERMINARZ KONKURSU
 Prace konkursowe należy dostarczyć do 25 maja 2018 r.
 Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca 2018 r.
7. OCENA PRAC
Prace konkursowe zostaną ocenione pod względem:
 merytorycznym – zgodność wykonanej pracy z tematyką,
 oryginalności – pomysłowość przedstawionego tematu,
 wizualnym – wrażenia estetyczne.
Decyzje Jury są ostateczne.
8. NAGRODY
Laureaci Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Batko”.
9. WYKORZYSTANIE NADESŁANYCH PRAC
 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac do celów edukacyjnych
oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości.
 Publikacja może dotyczyć materiałów drukowanych, plakatów, banerów, publikacji
na stronach internetowych i w portalach społecznościowych. Przekazanie praw
do publikacji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
10. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 32 2410129.
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„3  Batko”
o szkole, patronie szkoły i rzemiośle w Chorzowie

Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko
41 – 500 Chorzów, ul. Powstańców 6a
KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

 fotografia i multimedia
Kategoria

 grafika – malarstwo
 literatura






Oświadczam, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej na konkurs
pracy na Organizatora – Stowarzyszenie Przyjaciół „Batko”- na warunkach określonych
w Regulaminie konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez
Organizatora oraz w celach promocji konkursu.

......................................................................
data i podpis uczestnika konkursu
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