
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie przy współpracy z Samorządem 

szkolnym ogłasza konkurs na opracowanie materiałów promocyjnych szkoły 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:  

1. Zdjęcie, grafika, rysunek promocyjny szkoły  

2. Hasło promocyjne, plakat reklamowy szkoły. 

Cele Konkursu: 

1. Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły na forum miasta i regionu; 

2. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów; 

3. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych; 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem  konkursu  jest Zespół  ds. promocji oraz Samorząd szkolny. 

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie VII LO w Lublinie. 

3. Uczestnik przygotowujący plakat powinien wykorzystać znane grafiki komputerowe, 

rozdzielczość min. 300 dpi.  

4. Autorem  pracy może  być  tylko  jedna  osoba.  Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie. 

5. Do  konkursu  mogą  być  zgłaszane  wyłącznie  prace  autorstwa uczestnika,  nienaruszające   

praw   autorskich   osób  trzecich,  nigdzie poprzednio niepublikowane. 

6. Prace  konkursowe  należy przekazać  organizatorowi  w  formie elektronicznej na adres 

mailowy: malgorzata.pac@lo7.lublin.eu  

7. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię  

i nazwisko, klasa. 

8. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów. 

9. Jury oceniać będzie: 

a. zgodność wykonanych prac z regulaminem, 

b. przekaz dzieła,  

c. pomysłowość i kreatywność twórców, 

d. wartość artystyczną materiałów,  

e. pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

f. czytelność przekazu, 

10. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  oficjalnie  online na stronie szkoły najpóźniej w drugim 

pierwszym tygodniu marca. 

11. Na wykonawców najlepszej pracy czekają cenne nagrody. 

12. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada 

pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza  praw  autorskich  osób  trzecich,  nie  

narusza  dóbr  osobistych osób,  które  zostały  na  nich  przedstawione  oraz  innych  dóbr  

prawnie chronionych. 

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  publikowania  zgłoszonych  na konkurs materiałów  z 

podaniem nazwiska ich autora. 

14. Zgłoszone  na  konkurs  materiały    przechodzą  do  dyspozycji Szkoły,  a  zgłaszając  dzieło  do 

konkursu, twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez ww. szkołę w mediach 

elektronicznych w dowolnej formie. 

15. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie  

danych  osobowych  uczestnika  zgodnie  z  przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 
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16. Materiały  należy  składać  do  członków  Zespołu  ds.  promocji w nieprzekraczalnym    terminie 

do dnia 2 marca. 

17. Koordynator konkursu: Małgorzata Pac-Sosińska. 


