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Regulamin I Konkursu Plastyczno- Fotograficznego   

„WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE”  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Organizatorem I Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „WIODĄCE ZAWODY 

TECHNICZNE” jest Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. 

2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o szkolnictwie technicznym, w tym  

o zawodach: technik informatyk, technik technologii chemicznej, technik analityk, 

technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik fotografii i multimediów; 

rozwijanie wyobraźni, rozwijanie zdolności plastycznych, doskonalenie technik 

fotograficznych, promowanie utalentowanych uczniów oraz ich nauczycieli,  

upowszechnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie.  

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: plastycznej i fotograficznej. 

5. Każdy uczestnik przesyła 1 pracę, która jest jego własnym wytworem. 

6. Praca powinna przedstawiać wyobrażenie autora na temat jednego z wymienionych 

zawodów, w którym kształci Zespół Szkół Technicznych: 

 technik informatyk,  

 technik technologii chemicznej,  

 technik analityk,  

 technik elektryk,  

 technik elektronik,  

 technik mechanik, 

 technik fotografii i multimediów. 

 

Informacje, zdjęcia, inspiracje- strona internetowa http://www.zst.tarnow.pl 

  

http://www.zst.tarnow.pl/
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II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE-WYMAGANIA KONKURSOWE 

 

Kategoria I- Konkurs Plastyczny „WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE” 

 

1. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej: rysunkowej (np.: ołówek, 

węgiel, tusz) lub malarskiej (np.: akwarela, tempera, farby plakatowe, pastele, kredki)  

na podłożu papierowym, wyklejanej (kolaż), na blejtramach oraz prace przestrzenne. 

2. Format prac plastycznych: A4.  

3. Prace plastyczne nadesłane lub dostarczone do szkoły powinny być opatrzone metryczką 

(zał. nr1), wypełnioną pismem drukowanym i przyklejoną na odwrocie pracy. 

4. Do pracy plastycznej należy dołączyć wypełnione oświadczenie (zał. nr 2 i nr 3).  

5. Konkursowe prace plastyczne należy nadesłać lub dostarczyć osobiście  

w terminie do 26 marca 2021r. na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego, ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów z dopiskiem: konkurs plastyczny. 

 

Kategoria II- Konkurs Fotograficzny „WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE” 

1. Praca może być wykonana w dowolnej technice fotograficznej: fotografia cyfrowa, 

fotografia analogowa, skan wybranej klatki kliszy fotograficznej, fotomontaż wykonany 

z fotografii własnego autorstwa. 

2. Format pracy fotograficznej: zapis cyfrowy JPG o rozdzielczości min. 240 dpi,  

2386px x 3591px.  

3. Prace fotograficzne w formacie JPG należy przesłać na adres e-mail: 

mlody.technik@zst.tarnow.pl. W temacie e-mail proszę wpisać: „WIODĄCE ZAWODY 

TECHNICZNE” oraz podać wyłącznie inicjały autora pracy bez jakichkolwiek innych 

danych osobowych. 

4. Do pracy fotograficznej należy dołączyć oświadczenie (zał. nr 2 i nr 3), które należy 

wydrukować, wypełnić pismem drukowanym, podpisać, zeskanować i załączyć do 

wiadomości e-mail z pracą konkursową i załącznikiem nr 1. 

5. Konkursowe prace fotograficzne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie  

do 26 marca 2021r. na adres: mlody.technik@zst.tarnow.pl dopiskiem: „KONKURS 

WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE”.  

  

mailto:mlody.technik@zst.tarnow.pl
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III. PRZEBIEG KONKURSU-konkurs składa się z 3 etapów:  

1. Pierwszy etap: nadsyłanie prac do 26 marca 2021r.  

2. Drugi etap: rozstrzygnięcie konkursu polegającego na wyborze 3 najlepszych prac  

i przyznanie wyróżnień. Lista zwycięzców opublikowana na stronie internetowej ZST  

w terminie do 26 kwietnia 2021.  

3. Trzeci etap: organizacja uroczystego wernisażu i wręczenie nagród: 1 czerwca 2021r.  

IV. OCENA PRAC 

1.  Prace uczniów oceniać będą oceniać dwie  komisje składające z nauczycieli Zespołu 

Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. 

2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, walory artystyczne pracy, estetyka 

wykonania, indywidualne i kreatywne podejście do tematu. 

3. Decyzje jury są ostateczne. 

V. NAGRODY:  
 

1. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz osób wyróżnionych przewidziane są 

nagrody rzeczowe. 

 

2. Uczniowie nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną zaproszeni  

do szkoły celem zwiedzenia jej, poznania nauczania w wybranym przez siebie kierunku 

(np. udział w niektórych lekcjach).  

 

3. Dla Szkoły, z której weźmie udział największa liczba uczniów przewidziano nagrodę 

rzeczową. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej szkoły 

w celu przekazania informacji i promocji konkursu.  

2. Autor prac i jego opiekun prawny wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.  

3. Opiekun prawny/ rodzic autora pracy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych (RODO) na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków tego 

regulaminu. 

 

Szczegółowych informacji udziela pani Anna Misiaszek pod adresem mailowym 

anna.misiaszek@zst.tarnow.pl 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu "WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE” 

 

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami i odręcznie podpisać. 

 

 

METRYCZKA 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 

 

 

WIEK AUTORA 

 

 

KLASA 

 

 

ADRES E-MAIL AUTORA lub 

RODZICA 

 

 

NAZWA I ADRES 

SZKOŁY/PLACÓWKI/RODZICA 

 

 

 

TYTUŁ PRACY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

ARTYSTYCZNEGO 

 

Oświadczam, że praca jest wytworem własnym. 

PODPIS AUTORA PRACY 

 

 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu "WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE" 

 

                                                             Oświadczenie 

 

1. Wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku, publikację pracy plastycznej lub 

fotograficznej do celów promocyjnych Konkursu wraz z uwidocznionym imieniem  

i nazwiskiem. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia  

(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu) dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

niniejszego Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych). 

Jednocześnie Organizator informuje o możliwości wycofania swojej zgody w dowolnej chwili 

trwania Konkursu. 

 

Data i podpis autora .................................................................................. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego................................................. 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu "WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE" 
 

                                                                                           

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 

............................................................. 

(miejscowość i data)  

 

 

Ja, niżej podpisany/a _______________________________, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę* na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ___________________ przez Zespół Szkół 

Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

Plastyczno- Fotograficznego "WIODĄCE ZAWODY TECHNICZNE" 

 

.............................................................  

(czytelny podpis opiekuna prawnego/matki/ojca)  

 

*Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.  

 


