
Regulamin konkursu plastycznego  

na projekt grafiki na T-shirt promujący język francuski pt.  

                          „La France pour moi ?– Czym jest dla mnie Francja?”  

 
                                                    Temat konkursu 
Francja jest niezmiennie kojarzona z kulturą i elegancją, a  jej zabytki, pejzaże, dzieła 
sztuki dla wielu są kwintesencją tego, co rozumiemy pod pojęciem piękna. Niewątpliwie 
wpływ francuskiej kultury na sztukę polską zaznaczył się w sposób szczególny na 
przestrzeni wieków, a polsko-francuskie związki artystyczne są tego doskonałym 
przykładem. A czym dla Was – uczniów zgłębiających tajniki języka francuskiego jest 
Francja i jej kultura?  
Temat konkursu jest doskonałą okazją do utrwalenia osobistych refleksji, skojarzeń, 
fascynacji związanych z Francją, jej kulturą i językiem francuskim. 

Cele konkursu  

 rozwijanie aktywności uczniów związanej z artystyczną wypowiedzią  
i możliwością jej konfrontacji;  

 promowanie kreatywności uczniów w połączeniu z dotychczas zdobytymi 
umiejętnościami językowymi; 

 rozbudzenie twórczej i refleksyjnej postawy w oparciu o wyobraźnię; 

 ośmielenie młodych twórców do poszukiwania nowych form wypowiedzi 
artystycznej w języku plakatu;  

 popularyzacja i promocja języka francuskiego; 

 pogłębianie zainteresowań uczniów kulturą Francji. 

                                                      Regulamin 

1. Organizatorem konkursu na projekt grafiki na T-shirt promujący język francuski  

pt. „La France pour moi ? – Czym jest dla mnie Francja?” (zwanego dalej Konkursem) jest 

Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, współorganizatorem  

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w 

Lublinie.  

3. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Lubelski Plastyk.  

4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie spójnej wizualnie kompozycji plastycznej, 

składającej się z elementu graficznego i tekstu (sloganu) w języku francuskim, na  

T-shirt promujący język francuski (zwanej dalej Pracą konkursową). Praca konkursowa 

może być realizowana w oparciu o dowolną technikę rysunkową, malarską, graficzną, 

fotograficzną, collage oraz oprogramowanie komputerowe. 

5. Pracę należy wykonać w wersji papierowej lub wydrukować w formacie nie 

mniejszym niż A4 i nie większym niż A3 oraz należy dołączyć wersję elektroniczną 

projektu na płycie CD z cyfrowym zapisem pracy w formacie JPG, 300 dpi.  



6. Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie kodem w postaci dowolnie wybranej 

sześciocyfrowej liczby, który należy umieścić na jej odwrocie w lewym górnym rogu.  

7. Do Pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej 

kopercie formatu C5 oznaczonej tym samym kodem, którym została oznaczona Praca 

konkursowa oraz płytę CD z jej zapisem cyfrowym – nazwa pliku powinna być opisana 

kodem uczestnika.  Praca konkursowa nie może być podpisana ani oznaczona dodatkowo 

w żaden inny sposób, niż podany w niniejszym punkcie. Wzór karty zgłoszenia jest 

załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.  

5. Każdy uczestnik może wykonać max. dwie prace.  

6. Wykonane prace należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 16 marca 2020 r.  

7. Ogłoszenie werdyktu do 20 marca 2020 r.  

8. Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień 

odbędzie się w wyznaczonym przez szkołę terminie, nie później niż do końca marca.  

9. Prace będą oceniane przez przedstawicieli komisji powołanej przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie.  

10. Jury konkursu wyłoni najlepszą pracę oraz przyzna nagrodę główną w kwocie 200 zł. 

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagrody.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wykonanych prac oraz ich 

wykorzystywana do celów promocji j. francuskiego.                                   

 

Kontakt i koordynacja projektu – p. Agnieszka Drzewiecka, nauczyciel języka 

francuskiego.  

                                                                                                                          Zapraszamy  

                                                                                                                     Agnieszka Drzewiecka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  do regulaminu Konkursu „La France pour moi? – Czym jest dla mnie Francja?” 

KARTA ZGŁOSZENIA  

                                             PRACY KONKURSOWEJ  

GODŁO- KOD (6 cyfr):  .........................................................................................................................................  

Imię i nazwisko autora pracy:  ..............................................................................................................................  

Szkoła/Klasa/Specjalizacja:  .................................................................................................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:  .....................................................................................................  

 
OŚWIADCZENIE 

 
1. Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy konkursowej oraz nie narusza ona praw osób trzecich 

ani obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska umieszczonych w 

karcie zgłoszeniowej uczestnika konkursu oraz  we wszelkich informacjach, publikacjach związanych z 

konkursem plastycznym na projekt grafiki na T-shirt promujący język francuski pt. „La France 

pour moi? – Czym dla mnie jest Francja?”. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych, 

umieszczonych na karcie zgłoszenia uczestnika konkursu.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów  

organizowanych przez Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida  

w Lublinie 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że: 

Administratorem danych jest: Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie z siedzibą przy ul. Muzycznej 10a, 20-612 

Lublin. 

1. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w celu:  

a) organizacji konkursu i przyznania nagród, 

b) promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników. 

2. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu oraz członkom Jury określonym w Regulaminie konkursu. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem uczestników nagrodzonych, których dane będą przetwarzane 

do chwili odwołania zgody. 

5. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

6. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: piotrkrasowski@liceumplastyczne.lublin.pl. 

 

…………………………….……………………..………….. 
podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

……………………………………………………………………………. 

data, miejscowość 

mailto:piotrkrasowski@liceumplastyczne.lublin.pl

