
KONKURS PLAKATOWY „Kropla, która ratuje życie” 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego wraz z 

zespołem organizacyjnym  

2. Koordynatorzy konkursu: samorząd uczniowski  

§ 2 Cel konkursu 

Celem Konkursu jest:  

 pobudzenie do działao artystycznych, 

 wzbudzenie zainteresowania uczniów honorowym krwiodawstwem. 

§ 3 Warunki konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów TAB-u.  

2. Prace wraz z opisem należy dostarczyd do przedstawiciela samorządu szkolnego do 10.03.2017r. do godz. 12:00.  

3. Oceną prac zajmuje się zespół organizacyjny, który przyzna I, II, III miejsce oraz w razie potrzeby wyróżnienia. Na laureatów i osoby 

wyróżnione czekają nagrody.  

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13.03.2017 roku.  

5. Lista zwycięzców konkursu z podaniem nazwisk opublikowana zostanie na stronie internetowej szkoły www.tab.edu.pl po ogłoszeniu 

wyników.  

6. Zwycięskie prace zostaną wywieszone na terenie szkoły. 

§ 4 Zasady udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu jest autorski plakat.  

2. Autorem plakatu może byd tylko jedna osoba.  

3. Format plakatu: 70cmx100cm.  

4. Technika dowolna.  

5. Treśd obowiązkowa plakatu: samodzielnie opracowane hasło promujące akcję honorowego oddawania krwi; data honorowego oddawania 

krwi w Technikum Architektoniczno-Budowlanym 30.03.2017r. 

6.  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie 

nadesłanych materiałów przez ZSABiL, jak również zamieszczenie informacji związanych z Konkursem na stronie internetowej www.tab.edu.pl, 

na Facebooku, opublikowanie imion i nazwisk laureatów oraz zdjęd z Konkursu Plakatowego: „Kropla, która ratuje życie”. 

7. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. Przechodzą na własnośd Organizatora i mogą byd wykorzystane na potrzeby szkoły.  

§ 5 Harmonogram konkursu 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.tab.edu.pl.  

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 10.03.2017r. do godz. 12.00  

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 13.03.2017r.  

 

 

 

http://www.tab.edu.pl/


   

     
  

 

  

 

 

 

 


