
REGULAMIN KONKURSU „KEEP CALM ...”

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie.

2.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Mikołaja  Kopernika

w Parczewie oraz uczniów Polskiego Gimnazjum  im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

 3.  Celem  Konkursu  jest  pokazanie  kreatywności  uczniów,  zmotywowanie  i   dodanie  otuchy

w czasach zdalnego nauczania. 

4.  Zadaniem  uczestników Konkursu  będzie  stworzenie   plakatu  z  cyklu  "KEEP CALM AND ...  ."  Plakat

powinien zawierać hasło rozpoczynające się od „KEEP CALM…” oraz dokończenie tego hasła  w ciekawy  

i kreatywny sposób w języku polskim lub angielskim. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność  hasła oraz

walory wizualne plakatu jako całości.

Idea  tego   plakatu  zrodziła  się   w  Wielkiej  Brytanii    w  1939  r.  i  miała  na  celu  podniesienie  na  duchu

mieszkańców Wysp podczas wojny. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać jeden projekt własnego autorstwa, który nigdzie dotąd nie był publikowany.

6. Prace należy przesłać w postaci pliku cyfrowego na adres szkoły : liceum@parczew.pl w formacie A4 lub A3,

format pliku: PDF; JPG; PNG . W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs Keep Calm”

7. Prace przesyłane na konkurs muszą zawierać informację o autorze (imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa do

której  uczęszcza,  adres e-mail,  nr  telefonu )  oraz wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego

ucznia lub pełnoletniego ucznia zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych stanowiącą załącznik 

nr  1  do  niniejszego  regulaminu.  Wyżej  wymienioną  zgodę  (załącznik  nr  1)  należy  przesłać  wraz  z  pracą

konkursową.

8. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu nie będą brane pod uwage przy ocenie.

9.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  prezentacji  prac  na  stronach  internetowych  szkół  partnerskich  oraz

platformie współpracy w ramach projektu SZKOŁA 6.0

10. Prace konkursowe  przyjmowane będą od  25 maja do 12 czerwca 2020 r.

11. Organizator Konkursu ma prawo do wykluczenia z Konkursu Plakatu zawierającego treści łamiące prawo,

naruszające  dobra  osobiste  osób  trzecich,  dobre  obyczaje  (np.  treści  powszechnie  uważane  za  wulgarne  

i obraźliwe, obrażające uczucia innych osób, przedstawiające przemoc albo tematykę rasistowską) lub niezgodne

z tematem konkursu.

Obowiązuje  kategoryczny  zakaz  umieszczania  w  pracach  konkursowych  treści  niezgodnych  z  prawem  lub

naruszających dobre obyczaje. 

12.  Spośród wszystkich  terminowo nadesłanych  prac  spełniających  wymogi określone w Regulaminie,  Jury

wybierze najciekawsze projekty.

13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 26 czerwca 2020r.  i umieszczone na stronach internetowych

obu szkół partnerskich oraz platformie współpracy w ramach projektu SZKOŁA 6.0

14. Nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem poczty.

15.  Zgłoszenie  się  Uczestnika  do  Konkursu  oznacza  zgodę  na  warunki  Konkursu  zawarte

w niniejszym Regulaminie. 


