
Regulamin konkursu
STANISŁAW NOAKOWSKI NA DUŻYM EKRANIE

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława 
Noakowskiego w Warszawie.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów TAB sylwetką patrona szkoły, uwrażliwienie 
ich na piękno sztuki oraz kształcenie umiejętności pracy w grupach.

3. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna lub krótki film związany z sylwetką 
patrona szkoły Stanisława Noakowskiego lub inspirowany jego życiem lub /i twórczością.

4. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego
im. Stanisława Noakowskiego.

5. Zasady udziału w konkursie
- Udział w konkursie jest dobrowolny.
- Dopuszczalna jest praca w 4-osobowych zespołach.
- Jeden zespół może dostarczyć jedną prezentację multimedialną lub film.
- Powinny być one wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
- Czas trwania prezentacji lub filmu nie powinien przekraczać 5 minut.
- Do prezentacji lub filmu należy dołączyć imiona i nazwiska członków zespołu oraz klasę.
- Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać na 
stronie www.tab.edu.pl lub u koordynatora konkursu.
- Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 28.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) oraz przeniesienie praw autorskich na rzecz 
Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego.
- Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

6. Uwagi ogólne
- Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu.
- Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody
i wyróżnienia. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
- We wszystkich kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator konkursu.

7. Terminarz
Konkurs zostanie ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie www.tab.edu.pl
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 16marca 2016 roku.
Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 21 marca 2016 r. 
Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi w trakcie
uroczystego apelu 21 marca 2016 roku w dniu urodzin patrona szkoły.
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