
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

zaprasza do udziału 

w Międzyszkolnym konkursie plastycznym 

„MÓJ ZAWÓD” 

REGULAMIN  
 
 
ORGANIZATOR:  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  

Opiekunowie konkursu:  

 Anita Zima  

 Joanna Kawiak-Szewczyk 
 
CELE KONKURSU:  

 popularyzacja zawodów: budowlanych, fryzjerskich, handlowych, rzemieślniczych 

oraz wielu innych, 

 rozbudzanie ekspresji plastycznej młodzieży.  

 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  
1. Adresat:  

 konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnych szkół z województwa 

pomorskiego. 

2. Kategorie wiekowe: 

 szkoła gimnazjalna, klasy: II i III. 

3. Wymagania:  

 format A4, 

 technika dowolna, 

 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, 

pracę należy zaopatrzyć w następujące informacje: 

 imię i nazwisko autora, 

 wiek lub klasa, 

 nazwę i adres placówki, 

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, 

 autorem/autorką pracy musi być jedna osoba. 

prace plastyczne wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć 
osobiście lub przesłać do końca kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu do placówki) na adres: 
 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  

81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207  

z dopiskiem MÓJ ZAWÓD 



TERMINY KONKURSU:  

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 maja 2018 r. na stronie internetowej szkoły 

- ckziu2-gdynia.edupage.org, 

 o wygranej osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez CKZiU w Gdyni 

telefonicznie lub e-mailem, 

 nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą lub wręczone w siedzibie szkoły 

na wystawie pokonkursowej do końca maja 2018 r. (zależnie od liczby nadesłanych 

prac). 

 
OCENA:  

 powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

 estetyka pracy, 

 pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu, 

 decyzje jury są ostateczne,  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 nadesłanych prac nie zwracamy – po rozstrzygnięciu konkursu prace przechodzą 

na własność organizatora konkursu, 

 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych 

od niego, 

 prace nieopisane (bez karty zgłoszenia) a także wykonane niezgodnie z regulaminem 

nie wezmą udziału w konkursie. 

 nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez jego 

opiekunów prawnych oraz ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie prac w formie 

publikacji pokonkursowych, 

 nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie organizatora –  

ckziu2-gdynia.edupage.org  

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ZAWÓD” 

 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko autora pracy:  

.........................................................................................……….............…………………………………  

KATEGORIA (szkoła gimnazjalna): /właściwe zaznaczyć/  

 klasa II  

 klasa III  

SZKOŁA, (dokładny adres/ nr tel. e-mail, fax)  

........………….......…………..............................................................................................................................................

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

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

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

DANE, (imię i nazwisko, tel. kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została 

wykonana)  

........………….......…………..............................................................................................................................................

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

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

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

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego warunki.  

 
 

……………………………………………………  

Podpis opiekuna / nauczyciela 


