Regulamin konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i kl.VII szkół
podstawowych z powiatu dębickiego pt. „ Praca moich marzeń”
1. Organizator konkursu
Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, 39 – 200 Dębica ul. Strumskiego 1,
tel. 14 681 99 55.
2. Cele konkursu
- promowanie świadomego i odpowiedzialnego wyboru drogi zawodowej w zgodzie
z zainteresowaniami
- odkrywanie talentów uczniów
- rozwijanie kreatywności i otwartości na różne środki artystycznego wyrazu
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs międzyszkolny skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz kl. VII szkół
podstawowych powiatu dębickiego.
4. Tematyka konkursu
Prace konkursowe powinny przedstawiać wyobrażenia uczniów o wymarzonym zawodzie
i pracy, którą chcieliby w przyszłości wykonywać.
5. Przedmiotem oceny będą do wyboru ;
a) praca plastyczna w formacie A3 wykonana przy użyciu ciekawych technik
b) praca literacka w dowolnej formie ( esej, rozprawka, opowiadanie, list) obejmująca
jedną stronę maszynopisu ( czcionka 12) w dwóch wersjach: wydruk z komputera
i wersja elektroniczna na płytce CD
c) praca fotograficzna w jednej z form: fotografia artystyczna, kolaż fotografii
z zastosowaniem różnych efektów specjalnych np. trójwymiarowość. Przy ocenie
będzie brana pod uwagę kompozycja i zastosowana forma.
6. Terminarz
Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie z dopiskiem „Praca moich marzeń”,
zaznaczając kategorię: praca literacka, plastyczna, fotograficzna, do dnia 10 kwietnia 2018 r.
na adres organizatora. Na odwrocie pracy należy przykleić kartę zgłoszenia uczestnika, która
stanowi załącznik nr 1.
7. Uwagi końcowe
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
Jury wyłoni laureatów konkursu, którzy zostaną zaproszeni na oficjalne podsumowanie
i wręczenie nagród podczas tegorocznego Dnia Kariery, który odbędzie się 25 kwietnia
2018 r. W dniu ogłoszenia wyników zostanie zorganizowana wystawa wyróżnionych prac
konkursowych.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia nagrodzonych prac na stronie
internetowej szkoły.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
„PRACA MOICH MARZEŃ”

Nazwa szkoły ……………………………………………………………….….
Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………………
Nazwa zawodu przedstawionego w pracy……………………………………
Imię i nazwisko Opiekuna …………………………………………………….

