
UWAGA KONKURS! 

 

Konkurs graficzny dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego  

w Bydgoszczy na projekt aranżacji przestrzeni wejścia do szkolnego kina (sala 30) 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego ogłasza konkurs graficzny na 

projekt aranżacji przestrzeni wejścia do szkolnego kina (sala 30). 

Kino nasze w założeniach ma być przede wszystkim miejscem edukacji. Jednak nie 

chcemy, aby jego rola na edukacji się kończyła. Kino zawsze było miejscem spotkań z 

filmem dla tych, którzy oczekiwali i oczekują od niego czegoś znacznie więcej niż tylko 

rozrywki. Dobór repertuaru – tego edukacyjnego i tego „normalnego” – zależeć będzie od 

Was. Kino światowe, europejskie, polskie, filmy bardzo „przykurzone”, starsze od uczniów i 

nauczycieli i te zupełnie nowe. Repertuar studyjny, ale i ten z przestrzeni komercyjnej… . 

Wszystko jest możliwe. Mamy nadzieję, że w propozycjach repertuarowych nie zabraknie 

sławnych nazwisk reżyserów, aktorów. Planujemy organizowanie seansów tematycznych i, 

kto wie, może małych festiwali filmowych. Liczymy, że kino będzie miejscem spotkań ze 

sztuką filmową i konfrontacji wielu filmowych spojrzeń na rzeczywistość.  

Ma to być również przestrzeń, która stanie się wizytówką szkoły w mieście i poza 

nim. Dlatego ogłaszamy konkurs na projekt aranżacji graficznej przestrzeni wejścia do kina. 

Środek, jak wiadomo, jest już pięknie wykończony. Czekamy tylko na sprzęt audiowizualny.  

Przestrzeń, o której mowa to część szkolnego korytarza od schodów za tzw. 

„rekreacją” w kierunku sali nr 30. Do zagospodarowania są dwie ściany, sufit oraz podłoga. 

Dopuszcza się propozycje wykonania dodatkowego oświetlenia, aranżacji ścian (z 

zachowaniem oryginalnych drzwi wejściowych do sal dydaktycznych), zamontowania 

stworzonych przez uczniów (uczestników konkursu) instalacji przestrzennych. Oczywiście 

wszystkie prace będą planowane i nadzorowane zgodnie z zasadami BHP oraz tak, by nie 

naruszyć jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa budowlanego. Dyrekcja ZS Nr 5 MS zastrzega 

sobie jednocześnie prawo do ingerencji w realizację zwycięskiego projektu, jeśli któraś z jego 

część naruszy prawo budowlane, powszechne zasady bezpieczeństwa. Projekty nie mogą 

ponadto godzić w dobre imię szkoły. KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY. 

Koszt realizacji zwycięskiego projektu Dyrekcja ZS Nr 5 MS pokryje ze środków 

szkolnych. Prawa autorskie do projektu przechodzą na organizatora konkursu. Poniżej 

zamieszczamy regulamin konkursu wraz z wszelkimi potrzebnymi informacjami.  

 Zapraszam do udziału! NA AUTORA / AUTORÓW ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU 

CZEKA ATRAKCYJNA NAGRODA NIESPODZIANKA! 



Regulamin konkursu graficznego 

 na projekt aranżacji przestrzeni wejścia do szkolnego kina  

(sala 30)  

 

 

1. Organizatorzy 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 5 MS w Bydgoszczy. 

 

 

2. Cel konkursu 

 

1. Kształcenie umiejętności w zakresie tworzenia użytkowej grafiki komputerowej oraz 

jej wykorzystania w aspekcie sztuki. 

2. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów.  

3. Pobudzanie uczniów do rozwijania zainteresowań i uzdolnień informatycznych, 

graficznych, architektonicznych, artystycznych. 

4. Popularyzowanie wśród uczniów grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny 

sztuki. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs kierowany jest tylko do uczniów Zespołu Szkół Nr 5 MS w Bydgoszczy. 

 

4. Zasady wykonania i zapisania prac konkursowych 

 

1. Prace powinny przedstawiać projekt aranżacji przestrzeni wejścia do szkolnego kina – 

przestrzeń korytarza od schodów w kierunku sali 30. 

2. Wielkość prac nie powinna przekraczać 200 pikseli w każdym wymiarze. Prace mogą być 

animacją zapisaną w formacie gif lub pracą graficzną zapisaną w formacie JPG. 

Dopuszczalne są również inne popularne formaty: PDF, BMP, pptx (Power Point) czy 

docx (Word). 

3. Przyjmujemy prace zbiorowe (wykonane np. przez całą klasę lub zespół kilku uczniów). 

4. Pliki należy nazwać według wzoru imie_nazwisko_kl.gif. W nazwie stosujemy wyłącznie 

małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie 

używamy spacji. 

Przykład: Łukasz Kwiecień z klasy 3c zapisze plik pod nazwą lukasz_kwiecien_5.gif. 

5. W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. 

Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.  

 

5. Zasady oceniania prac 

 

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane: 

- powiązanie prac z tematyką konkursu, 



- pomysłowość, 

- estetyka wykonania pracy. 

 

6. Zasady przeprowadzenia konkursu 

 

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa.  

2. Komisja Konkursowa jest także odpowiedzialna za zebranie od 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie zgody na 

przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa 

o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 

3. Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich 

jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje. Nie dopuszcza się również 

wykorzystywania zdjęć, w tym także własnych. 

1. Prace należy przesyłać tylko w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:  

konkursgraficzny@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 13.10. 2013 r.  

4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

5. Prace będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 5 MS w Bydgoszczy . Organizatorzy przewidują wyłonienie jednego 

zwycięzcy konkursu – autora/-ów najlepszego projektu. Dopuszcza się także 

przyznanie wyróżnień. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18.10. 2013 r.  

7. Nagrodzona praca wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Nr 5 MS w Bydgoszczy. Zamieszczone tam zostaną 

również wyróżnienia. 

8. Nagrodzony projekt zostanie wdrożony do realizacji niezwłocznie po zakończeniu 

procedury konkursowej. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w realizację zwycięskiego 

projektu, jeśli któraś z jego część naruszy prawo budowlane, powszechne zasady 

bezpieczeństwa.. 

10. Koszty wdrożenia projektu organizatorzy pokrywają z własnych środków. 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich 

do wykorzystywania projektów w następujących polach eksploatacji: druku w 

dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz 

w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

organizatora. 

 

 

mailto:graficzny@gmail.com

