
 
 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNEGO 

„MÓJ PRZEWODNIK TURYSTYCZNY ” 

I. Organizator : 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Gen. Grota 

Roweckiego 64, Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu, ul. Wawel 1 

 

II. Cele konkursu 

 Rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 

zdolności twórczych 

 Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z 

urządzeń informatycznych i zasobów internetowych 

 Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej 

 Promowanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów 

 Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci 

i młodzieży 

 Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej 

 Propagowanie walorów krajobrazowych rożnych regionów Polski  

 Rozwijanie wśród uczniów uzdolnień informatycznych oraz umiejętności posługiwania 

się programami graficznymi 

 Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach 

 Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i 

umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, fotografii i grafiki komputerowej 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i skierowany jest do wszystkich 

uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych publicznych i  niepublicznych.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez uczestników  w wyznaczonym 

terminie prac wykonanych samodzielnie. 

3. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie frontowej strony okładki 

przewodnika turystycznego po wybranym regionie Polski. Tytuł okładki „ Mój 

przewodnik turystyczny po …” np. „Mój przewodnik turystyczny po 

Małopolsce”, „Mój przewodnik turystyczny po Zakopanem” itp. 

4. Projekt powinien być wykonany w dowolnym programie graficznym zapisany  

w formacie „JPG”, koniecznie w postaci : szkoła_klasa_imię_nazwisko.jpg  

np. sp90_7a_anna_kowalska.jpg oraz wysłany wraz z kartą zgłoszenia 

(załącznik) na podany poniżej adres mailowy. 

5. Projekt powinien zawierać tytuł przewodnika (tj. „Mój przewodnik turystyczny 

po…”), nazwisko autora projektu oraz najważniejszą część – oprawę graficzną 

nawiązującą do tytułu książki 

6. Pracę należy wysłać drogą mailową na adres gastronomik_sc@o2.pl w terminie 

do 19 marca 2021. 
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7. Grafika wykorzystana w projekcie może pochodzić jedynie ze źródeł legalnych lub 

może być wykonana samodzielnie.  

8. Jedna osoba może wysłać maksymalnie jedną prace a szkoła może zgłosić  

do konkursu dowolną liczbę prac.  

9. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych, 

zeskanowana lub sfotografowana i wysłana wraz z pracą konkursową. Pracę bez 

kart zgłoszenia i podpisanej zgody rodziców/opiekunów nie będą brały udziału w 

konkursie.  

 

IV. Kryteria oceniania: 

 zgodność pracy z kryteriami konkursu, 

 oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu,  

 pomysłowość, 

 estetyka wykonania,  

 dobór odpowiednich materiałów, narzędzi, efektów 

 umiejętne połączenie grafiki ze słowem pisanym 

 kompozycja 

V. Terminy  

Pracę konkursowe należy nadesłać do 19 marca 2021 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 marca 2021, wyniki zostaną zamieszczone  

na stronie internetowej Organizatora www.ckziu.com oraz wysłane drogą mailową  

na adres szkół biorących udział w konkursie. 

 

VI. Jury 

W skład Jury wchodzą nauczyciele zawodowcy branży turystyczno-hotelarskiej 

Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego w Sosnowcu. Do zadań Jury należy 

ocena poszczególnych prac wraz z kwalifikacją zdobytych miejsc. Decyzje Komisji 

Oceniającej – Jury są ostateczne. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

 

VII. Nagrody.  

Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy. Nauczyciele wszystkich uczniów 

biorących udział w konkursie zostaną uhonorowani podziękowaniami. 

 

VIII. Publikacja prac  

Wszystkie  zgłoszone prace umieszczone zostaną na stronie internetowej 

Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności 

Organizatora. 

 

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 

http://www.ckziu.com/

