
REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU PLAKATU 

„SZKOŁA SZCZEPANIKA DOCENIA MEDYKA” 

 

Idea 

Głównym celem konkursu jest stworzenie projektu plakatu pod hasłem „ Szkoła Szczepanika docenia 

medyka, który ma zwracać uwagę na zawód ratownika medycznego. Pragniemy aby młodzież 

doceniła jego kompetencje i trud pracy -zwłaszcza w okresie pandemii w ratowaniu życia ludzkiego. 

 

Organizator: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

ul. Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów 

 

Cel Konkursu  

• wyłonienie najlepszego projektu plakatu 

• kształtowanie postaw społecznych  

• upowszechnianie wiedzy na temat pracy służb medycznych 

• rozwijanie zainteresowań i talentów wśród młodzieży  

 

1.Tematyka plakatu 

Projekt plakatu powinien nawiązywać  na przykład do trudu pracy ratownika medycznego- ze 

szczególnym uwzględnieniem dodatkowych obciążeń pracy w okresie pandemii , jego przygotowania 

medycznego, odporności na stres, wrażliwości na cierpienie i ból innych, dobrej kondycji  fizycznej, 

ogromnej odpowiedzialności za życie człowieka poszkodowanego.  

W pracy można w sposób realny lub symboliczny nawiązać do zawodu ratownika medycznego, 

połączyć w ciekawy sposób obraz z typografią. 

 

2. Elementy obowiązkowe:  

• hasło: „Szkoła Szczepanika docenia medyka” 

• logo Szkoły Szczepanika  

Zabrania się umieszczania w kompozycji treści obraźliwych, niezgodnych z prawem powszechnie 

obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających 

powszechnie uznane dobre obyczaje.  

 

3. Warunki uczestnictwa  

• Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Szczepanika 

• Projekty plakatu muszą być oryginalne, wykonane specjalnie na potrzeby Konkursu.  

• Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu  

i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów 

jako własnych.  

• Pracę należy podpisać – imię, nazwisko, klasa 

4. Warunki techniczne  

• Format prac – A3  

• dowolna technika plastyczna 



• grafika komputerowa (pliki jpg, pdf, rozdzielczość  250-300 dpi) 

 

5. Zgłoszenia, termin i miejsce nadsyłania prac  

• prace należy przesłać tylko z kont szkolnych (…@zso.tarnow.pl) na maila: medyk@zso.tarnow.pl lub 

dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w terminie od 22.01- 6.02.2021 r. 

 

6. Kryteria oceny:  

• zgodność z tematem  

• oryginalność ujęcia tematu  

• poprawność kompozycji  

• estetyka wykonania  

• umiejętności warsztatowe ucznia, właściwe dla wybranej techniki plastycznej  

• samodzielność wykonania  

 

7. Nagrody 

Sprzęt elektroniczny, oceny z przedmiotów zawodowych reklama, plastyka, dodatnie punkty wliczane 

do oceny zachowania 

 

8. Postanowienia końcowe  

• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac 

we wszelkiego rodzaju mediach.  

• Prace przechodzą na własność Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Kontakt do organizatorów:  

medyk@zso.tarnow.pl 

  

mailto:medyk@zso.tarnow.pl

