
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Najciekawsze hasło promujące Naszą Szkołę”  

 

1.ORGANIZATOR: 

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 

ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno 

tel.  13 47 439 41 

e-mail: gim3@mzszoi.eu 

            sp14@mzszoi.eu  

 

2.CELE KONKURSU: 

- Celem konkursu jest stworzenie i wyłonienie najciekawszego hasła promującego Miejski  
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. 
 
- Wzmocnienie zainteresowania szkołą poprzez szerzenie wiedzy w środowisku lokalnym na 
temat Miejskiego Zespołu Szkół  z OI. 
 
Najlepsze hasło zostanie wykorzystane podczas promocji szkoły w roku szkolnym 2014/2015. 
  
4.KATEGORIE I ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach wiekowych: 
 

• Szkoła podstawowa klasy I-III 
• Szkoła podstawowa klasy IV-VI 
• Gimnazjum 

 
5. FORMA PRAC: 
 
- Każdy uczestnik przedstawia jedną propozycję hasła w formie pisemnej na kartce formatu 
A4. 
 
- Uczestnik może, wymyślone przez siebie hasło, przedstawić w formie graficznej, 
dowolną techniką plastyczną. 



 

- Hasło powinno być czytelne i wzbudzać pozytywne emocje. 
 
- Uczestnik przekazuje pomysł w formie pisemnej do p. Justyny Cwynar ( Szkoła 
Podstawowa), p. Moniki Hejnar-Litwin (Gimnazjum) lub swojego nauczyciela języka 
polskiego. 
 
- Praca powinna być opisana drukowanymi literami i zawierać następujące dane: 

� imię i nazwisko autora, 
� wiek, klasa 

 
 
6.KRYTERIA OCENY PRAC 
 
Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatora. 
 
- Ocenie podlegać będzie hasło, które najlepiej promuje MZSzOI:  
 

• zgodność z tematem, 
• oryginalność i pomysłowość, 
• estetyka wykonania. 

 
7.TERMINARZ KONKURSU 
 
- Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 21 listopada 2014 roku.  
 
- Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 
- Informacja o zwycięzcach i terminie wręczenia nagród, zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie, do końca 
listopada 2014 roku. 
 
8.UWAGI KOŃCOWE 
 
-Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. 
 
- Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów. 
 
- Dostarczenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, 
akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
związanych z organizacją konkursu. 
 
 
 
 
 
 


