REGULAMIN KONKURSU
„Odpady a środowisko przyrodnicze”

1. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
2. PATRONAT
Zakład Usług Technicznych i Recyklingu ZUTER SA
3. ADRESACI KONKURSU
W konkursie mogą brać udział indywidualnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu
całej Polski.
4. CELE KONKURSU
Propagowanie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego.
Promocja wiedzy o szeroko pojętych odpadach.
Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych poglądów.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest opracowanie kalendarza na rok szkolny 2013/2014, w którym
znajdą się grafiki wykonane przez autora pracy, zgodne z tematem konkursu.
Praca konkursowa powinna zostać opracowana przez ucznia samodzielnie, dowolną techniką
graficzną na arkuszach o formacie A4.Opracowanie powinno uwzględniać wszystkie miesiące
od września 2013r. do sierpnia 2014r., każdy miesiąc musi być na osobnym arkuszu (stronie).
Dodatkowo w kalendarzu prosimy uwzględnić stronę tytułową.
Efekt końcowy przesłany do organizatora powinien był w formacie pdf.
6. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Prace należy nadsyłać do dnia 04.03.2013r. w kopercie z dopiskiem „Praca konkursowa kalendarz”, na adres organizatora: Zespół Szkół Technicznych im T. Kościuszki
ul. Limanowskiego 26/30 26-600 Radom.
Dozwolone jest przesłanie pracy w formie elektronicznej poprzez pocztę e-mail na adres:
artur.rudnicki@zst.radom.pl.
7. INFORMACJE DODATKOWE
Wraz z pracą konkursową należy w kopercie lub w e-mailu umieścić wypełnioną tabelę
stanowiącą Załącznik do Regulaminu.
8. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY KONKURSU
Podstawowymi kryteriami oceniania prac będą:

- nowatorski pomysł – 5 punktów, wartości merytoryczne – 5 punktów, estetyka – 5 punktów.
O wynikach pracy Komisji Konkursowej zwycięzcy zostaną poinformowani podczas IX
Ogólnopolskiego Seminarium „Odpady”, które odbędzie się 19 marca 2013 r. w Radomiu.
9. NAGRODY KONKURSOWE
I miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny i wydruk kalendarza (w ilości 500 sztuk),
II miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny, III miejsce - odtwarzacz mp4.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Nagrody
zostaną wręczone podczas IX Ogólnopolskiego Seminarium „Odpady”, które odbędzie
się 19 marca 2013 r. w Radomiu.
10. KOMISJA KONKURSOWA
Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
11. INNE
Prace nadesłane po terminie 04.03.2013 r. nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Osoby do kontaktu: Artur Rudnicki e-mail: artur.rudnicki@zst.radom.pl

