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ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE NA PLAKAT REKLAMOWY 

"ZAWÓD MOICH MARZEŃ" 

POD PATRONEM STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem powiatowego konkursu pod patronem Starosty Inowrocławskiego  

jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu. 

2. Celem konkursu jest: 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym, 

 popularyzowanie szkolnictwa zawodowego, 

 pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą (Ekonomem), 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji, 

 rozwijanie zainteresowań i promowanie zawodów przyszłości. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

4. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie plakatu reklamowego formatu A4 

lub A3 w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej. Prace muszą 

dotyczyć reklamy zawodów związanych z ekonomią i handlem tj. technik handlowiec, 

technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik spedytor, 

sprzedawca. 

5. Informacje na temat zawodów można znaleźć na stronie www.ekonom-ino.pl 

http://www.ekonom-ino.pl/
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6. Prace należy opisać wg wzoru: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa, 

 adres szkoły lub placówki, 

 imię i nazwisko opiekuna, 

 numer telefonu kontaktowego. 

 i przesłać do dnia 15.04.2016r. na adres 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

ul. Krzymińskiego 8 

88-100 Inowrocław 

z dopiskiem: „Zawód moich marzeń” 

7. Zgłoszone na konkurs prace przechodzą do dyspozycji ZSP nr 4 w Inowrocławiu, 

a zgłaszający projekt do konkursu twórca lub twórcy wyrażają zgodę na jego  

publikowanie w formie promocyjnej (na plakatach, ulotkach, informatorach, drukach), 

elektronicznej (w Internecie, spotach reklamowych) oraz w innych formach promocji 

(np. banery reklamowe itp.). 

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. 

– ochrona danych osobowych. 

9. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

10. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceniać będzie: 

 zgodność złożonych prac z tematyką konkursu, 

 pomysłowość i kreatywność autora, 

 przekaz projektu, 

 wartość artystyczną. 

11. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły w dniu 

21.04.2016r. 

12. Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród w dniu 

26.04.2016 r. o godzinie 11.00. 

Opiekunowie konkursu z ramienia organizatorów: 

mgr Małgorzata Niewiadomska  

mgr Beata Wallicht 


