KONKURS
„ARCHITEKTURA Z DUSZĄ”
Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych
im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu
ogłasza dla gimnazjalistów z Wielkopolski
IX edycję konkursu „Architektura z duszą”.

Cele konkursu
1. Rozbudzanie zainteresowań plastycznych
2. Uwrażliwienie na piękno architektury wielkopolskiej

Regulamin konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych.
2. Tematem prac rysunkowych mają być elementy kamienic: fasady,
niepowtarzalne klatki schodowe, okna i witraże, unikalne zdobienia, detale,
gzymsy, itp.
3. Forma pracy - rysunek odręczny wykonany ołówkiem, piórkiem, węglem,
malowany akwarelami lub pastelami.
4. Prace należy wykonać na arkuszu o wymiarach 100 x 70 cm.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Termin przesłania prac: 28.02.2018r.
8. Prace należy wykonać indywidualnie.
9. Praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko
autora, adres pocztowy i mailowy szkoły.
10. W opisie pracy należy podać: miejscowość, adres, nazwę i krótką
charakterystykę przedstawionego obiektu.
11. Prace prosimy przesyłać na adres:
Zespól Szkół Budowlano- Drzewnych
ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań
z dopiskiem „Architektura z duszą”– konkurs
12. Szczegółowych informacji udziela
mgr inż. Krystyna Szejner–Wysocka,
Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego,
ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, tel. 61 8610027,
e-mail: krystynawysocka@op.pl
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13. Organizator przewiduje wystawę prac konkursowych w hallu głównym
ZSB-D.
14. O terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród poinformujemy na
internetowej stronie szkoły www.zsbd.pl w zakładce konkursy do końca
marca 2018 r.
15. Osoby biorące udział w konkursie załączają oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych
na potrzeby konkursu.
16. Komisja konkursowa będzie rozpatrywała wyłącznie prace nadesłane
do dnia 28 lutego 2018 roku, które będą spełniać wymogi formalne.
17. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.

W imieniu organizatora
Krystyna Szejner-Wysocka
…………………………………………………………………………………..
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Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że załączone do konkursu zdjęcie wykonałem/-am samodzielnie
na potrzeby VII edycji konkursu „Architektura z duszą”.
Wyrażam zgodę na jego opublikowanie.
Znajdujące się na zdjęciu osoby wyraziły zgodę na jego wykonanie i publikację.

.....................................
Data i czytelny podpis
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