Uwaga KONKURS !
A jednak coś po nas zostanie,
czas zatrzyma na chwilę…

Pięćdziesięcioletni okruch pamięci
Jubileusz ZST im. W. Pola
Zapraszamy na Konkurs Jubileuszowy z okazji 50-lecia istnienia
naszej szkoły.
Konkurs polega na przygotowaniu prac związanych z 50–leciem szkoły.
Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów prac konkursowych
o różnym charakterze:
a. Logo 50-lecia szkoły
b. Plakat z okazji 50-lecia szkoły
c. Prezentacja multimedialna na temat ZST
d. Szkoła w obiektywie, zatrzymana „chwila” w kadrze – zdjęcia
Weź udział w konkursie! Pochwal się swoimi zdolnościami!
Praca może być wykonana dowolną techniką – ołówkiem, farbami,
techniką komputerową itp.
Liczy się pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania.
Prace należy składać w bibliotece szkolnej
lub u p. Renaty Rybczyk
do 31 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu.
Nagrody zwycięzcom zostaną wręczone
na zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

REGULAMIN KONKURSU:
A jednak coś po nas zostanie,
czas zatrzyma na chwilę…

Pięćdziesięcioletni okruch pamięci
Jubileusz ZST im. W. Pola
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Pracę można wykonać dowolną techniką. Uczniowie nie mający dostępu do
komputera, mogą korzystać z czytelni multimedialnej mieszczącej się
w bibliotece.
3. Logo powinno zawierać nazwę szkoły i informacje o 50-leciu oraz jego wymiar
nie powinien przekraczać wymiarów kwadratu o boku 10 cm i nie powinno być
skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
Gotową pracę należy oddać organizatorom w dwóch postaciach:
wydruku projektu logo /na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, klasę/
i postaci elektronicznej.
4. Plakat powinien być związany z życiem ZST i nawiązywać do 50-lecia szkoły
/na odwrocie podajemy imię i nazwisko autora, klasę/.
5. Prezentacja multimedialna na temat ZST powinna być oddana na płycie, którą
należy opisać podając temat prezentacji, imię i nazwisko autora oraz klasę.
6. Zdjęcia z życia szkoły powinny być przekazane w formie elektronicznej
i wywołanego zdjęcia z opisem na odwrocie - nazwiska i imienia autora i klasy.
7. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę:
 oryginalność pomysłu,
 zgodność projektu z danymi dotyczącymi naszej szkoły,
 czytelność projektu,
 estetyka wykonania.
8. Prace konkursowe będzie oceniać powołana komisja.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu. Zwycięzcy otrzymają nagrody
W dniu zakończenia roku szkolnego. Wyniki będą również zamieszczone na
szkolnej stronie internetowej. Prace zostaną wyeksponowane podczas
uroczystości 50-lecia szkoły.
10.W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z organizatorami
konkursu.
Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów.
Organizatorzy:
Renata Rybczyk
Ewa Przesławska

