Regulamin Konkursu „SegregAKCJA”
I. Organizator konkursu:
pani Emilia Opulska – nauczyciel biologii w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

II. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

rozwijanie zachowań i postaw proekologicznych;
rozwijanie kreatywności i twórczego podejścia do tematu;
promowanie współzawodnictwa i współpracy w szczytnym celu;
rozwijanie uzdolnień uczniów;
ukazanie twórczości artystycznej jako źródła osobistej satysfakcji.

III. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z surowców wtórnych.

IV. Terminy
Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 26.02.2021r. do godziny 15.00. Prace powinny być podpisane
klasą oraz imionami i nazwiskami autorów.
Jury zapozna się z nadesłanymi pracami w dniach 01-05.03.2021r. i wyłoni finalistów. Konkurs zalicza się
do „Super Klasy”.

V. Warunki
- autorska koncepcja pracy
- prace muszą mieć formę trójwymiarową – model/instalacja
- wymiary nie mniejsze niż: 10x10x10cm
- prace muszą składać się z minimum 5 różnych surowców wtórnych (przy większej liczbie mogą się powtarzać)
- stworzone przedmioty mają mieć wartość funkcjonalną, użyteczność
Do konkursu przystępują uczniowie, reprezentujący daną klasę, którzy zapoznali się z niniejszym Regulaminem
Konkursu i akceptują jego postanowienia oraz dostarczą pracę w wyznaczonym terminie na maila:
e.opulska@zs1bratoszewice.pl
Zespół reprezentujący klasę może składać się z maksymalnie 4 członków, którzy nie brali udziału w innym konkursie
należącym do „Super Klasy”.
Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub oddane po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury.

VI. Forma prezentacji projektu konkursowego
Wykonane prace należy zaprezentować w formie wideo, w którym to minimum jeden członek zespołu, pełniący rolę
lektora (nie musi być w kadrze), opowie o tym co jest przedstawiane, jakie surowce wtórne zostały wykorzystane
oraz jaka jest funkcjonalność stworzonej instalacji.
Aspekty techniczne nagrania:
- format mp4;
- długość minimalna 30 sekund;
- długość maksymalna 1 minuta.

VII. Ocena prac
1. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt V. i VI. oceniane będą według poniższych kryteriów:
a) pomysłowość i kreatywność (0 – 5 pkt),
b) estetyka i staranność (0 – 5 pkt),
c) użyteczność/przydatność (0 – 5 pkt),
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.

VIII Ogłoszenie wyników
1. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.
2. Finaliści otrzymają nagrody po powrocie do szkoły.

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

