
Regulamin 

konkursu plastycznego na plakat 

 pod hasłem „Twoje Dane – Twoja Sprawa” 
 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w 

komunikacji wizualnej. To druk, który nie tylko informuje, ale przede 

wszystkim namawia, zachęca lub przekonuje. Jego charakterystyczne 

cechy to: wyrazistość, intensywność kolorów, dominacja nad 

informacjami tekstowymi. Dobry plakat wyraża prostotę, czyli „mniej 

znaczy więcej”.  

 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest zespół realizujący Ogólnopolski 

Projekt Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II, III, IV - ZSEiO 

w Jarosławiu. 

3. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu 

skierowanego do młodzieży na temat praw człowieka do 

prywatności, ochrony danych osobowych. 

4. Konkurs organizowany jest we współpracy z dyrekcją, 

nauczycielami i wychowawcami ZSEiO w Jarosławiu.  

 

II. Cel konkursu:  

1. Zachęcenie do kształcenia właściwych nawyków i 

umiejętności związanych z ochroną danych osobowych. 

2. Wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej praw 

człowieka do prywatności 

3. Kształtowanie twórczego myślenia wśród młodzieży.  

 

III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II, III, IV 

ZSEiO w Jarosławiu 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty 

autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób 

trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.  

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba  

4. Konkurs składa się tylko z etapu szkolnego 



5. Załącznik – zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka 

w konkursie 

 

IV. Ramy czasowe: 

Etap szkolny – czas oddawania prac do 24 stycznia 2021 

 

V. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

1. Zasady dla uczestników konkursu: 

- zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zachęcającego 

młodych ludzi do ochrony swoich danych osobowych oraz swojej 

prywatności 

- wykonanie plakatu – dowolna technika plastyczna, można korzystać 

z grafiki komputerowej 

- format – jednostronny, arkusz A3 

 

2.  Zespół organizacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie i 

rozstrzygnięcie konkursu: 

- zespół nauczycieli realizujący Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Twoje dane – Twoja sprawa” 

 

3.  Sposób przekazywania prac:  

- gotowe prace należy wysłać na adres : tdtskonkurs@poczta.onet.pl 

w formacie PDF lub  jpg 

 

4.  Sposób opisania prac konkursowych:  

 - na pracy powinny znajdować się dokładne i czytelne dane autora: 

imię i nazwisko, klasa, szkoła 

 

5.  Zasady oceny: ocenie będą podlegać tylko prace własnoręcznie 

wykonane. Charakteryzujące się:  

- zgodnością z regulaminem 

- pomysłowością 

- czytelnością przekazu 

- estetyką wykonania 
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6.  Skład komisji konkursowej: 

Dyrektor szkoły – Justyna Nalepa - Harpula 

Irena Jarosz 

Sylwia Zielińska 

Beata Pisarczyk – Naspińska  

 

7. Zasady nagradzania: 

Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w 

regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca 

oraz dwa wyróżnienia. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac 

konkursowych w całości lub we fragmentach na stronie szkoły, 

Internecie lub w inny sposób. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w 

regulaminie.  

3. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na 

stronie internetowej szkoły http://www.ekonomikjaroslaw.pl/ 

 

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na email: 

tdtskonkurs@poczta.onet.pl 
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