Katowice, 03 marca 2015r.

REGULAMIN KONKURSU
„Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach na tle środowiska lokalnego”.

1. Konkurs ma na celu pokazanie w jaki sposób uczniowie lokalnych
gimnazjów postrzegają Zespół Szkół Zawodowych nr 3. Poza tym ma
także przybliżyć uczniom gimnazjów - Technikum nr 14 oraz Zasadniczą
Szkołę Zawodową nr 4 - szkoły zlokalizowane w ich otoczeniu
a wchodzące w skład ZSZ nr 3 (być może konkurs wzbudzi
zainteresowanie uczniów tradycją szkoły, patronem itp.).
2. Konkurs ma formę plastyczną. Technika dowolna. Materiał: blok
techniczny, brystol, szkło, drewno itp.
3. Praca może prezentować budynek szkoły na tle środowiska lokalnego,
patrona szkoły Adama Kocura, skojarzenia związane ze szkołą itp. (może
któryś z uczniów gimnazjów zna szkołę, był w niej, brał udział
w zawodach sportowych na terenie ZSZ nr 3. Liczy się pomysłowość!!!
4. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z najbliższej okolicy.
5. Oceniane będą prace indywidualne oraz grupowe (max 3 osobowe).
6. Prace należy składać do organizatorów konkursu lub do sekretariatu
w terminie do 15 kwietnia 2015 r.
7. Wraz z pracą należy złożyć wypełnioną deklarację o wyrażeniu zgody na
jej upublicznienie np. prezentację prac konkursowych w formie wystawy,
umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły (wzór deklaracji
dołączony do regulaminu; ewentualnie absolwenci szkoły mogą wypełnić
deklarację na miejscu przy oddaniu pracy). Do pracy musi być także
dołączona informacja o jej wykonawcy (imię i nazwisko, szkoła, klasa,
adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela - wychowawcy).
8. Organizatorami konkursu są nauczyciele ZSZ nr 3 w Katowicach:
dr Dorota Kubica-Jasińska oraz mgr Beata Porębska.
9. Komisja konkursowa w składzie: dr Dorota Kubica-Jasińska, mgr Beata
Porębska oraz mgr Wojciech Sawicki ogłosi wyniki konkursu
22 kwietnia 2015 r.
10.Ocenie podlegają: oryginalność pomysłowość oraz wykonanie.
11.Na najlepsze prace czekają nagrody rzeczowe.
12.Konkurs można połączyć z konkursem „Zespół Szkół Zawodowych nr 3

w Katowicach we wspomnieniach absolwentów” (regulamin dostępny
oddzielnie). Można wykonać jedną pracę rodzinnie np. rodzic, który jest
absolwentem ZSZ nr 3 wykonuje pracę z rodzeństwem lub dzieckiem
obecnie uczącym się w gimnazjum.
13.Regulamin wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem konkursu tj. 03 marca
2015 r.
14. Wszelkie pytania należy kierować do organizatorów konkursu na adres
mailowy: konkurs70lecieszkoly@op.pl

organizatorzy konkursu:
dr Dorota Kubica-Jasińska
mgr Beata Porębska

DEKLARACJA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................
w konkursie „Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura

w Katowicach na tle środowiska lokalnego” oraz upublicznienie jego
pracy.

miejscowość, data

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

podpis rodzica (opiekuna)

