
I EDYCJA KONKURSU TZNGRAPH 

„100 Lat Polski Niepodległej" 

 

Regulamin konkursu 

Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w pierwszej edycji 

konkursu TZNGRAPH „100 Lat Polski Niepodległej”, którego nagrodą jest profesjonalny warsztat 

fotograficzny. 

W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę  Techniczne 

Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego, krzewiąc postawę patriotyczną, 

organizują konkurs na grafikę komputerową. Dla 5 wybranych prac przewidziano atrakcyjną 

nagrodę w postaci profesjonalnego warsztatu fotograficznego.  

ORGANIZATOR:  

 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie,  

 ul. Jasnogórska 84/90, 42-217 Częstochowa  

CELE KONKURSU:   

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych 

 pogłębianie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej 

Polski 

 podniesienie estetyki szkoły 

 popularyzacja grafiki komputerowej 

 pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki  

GRUPA DOCELOWA:  

  uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych 

WYMAGANIA: 

 wersja elektroniczna w formacie JPG, JPEG, PNG 

 nazwa pliku to: imię, nazwisko i numer pracy (jeśli uczestnik zgłasza więcej niż jedną 

pracę), np. JanKowalski1.jpg. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac. 

 minimalny format A4, rozdzielczość 300dpi (czyli dla formatu A4 to ok. 

2480x3508px )   

 prace wysyłamy na adres kblaszczyk@tzn.edu.pl, natomiast wszystkie pliki źródłowe 

i wersję edytowalną pliku archiwizujemy prywatnie w celu rozstrzygnięcia 

ewentualnych niejasności.  

 w przypadku wykorzystania zewnętrznych elementów (motywów) graficznych należy 

podać ich źródło. Wykorzystanie jest możliwe jedynie, jeśli pozwalają na to prawa 

określone przez autora tego elementu (motywu).  



TERMIN:  

do 26 października 2018 roku - wysłanie pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszenia na adres 

kblaszczyk@tzn.edu.pl, temat widomości e-mail "konkurs" w treści należy podać: imię 

i nazwisko autora.  

OCENA JURY i NAGRODY:   

Powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

 zgodność z tematem,  

 pomysłowość,  

 oryginalne ujęcie tematu,  

 estetyka wykonania,   

Jury przyzna nagrody dla 5 pierwszych miejsc i ewentualne wyróżnienia. Decyzje jury są 

ostateczne. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nie przyznania pięciu 

pierwszych miejsc  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   

 przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora 

prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w szczególności w celach związanych 

z konkursem i promujących szkołę 

 nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu, 

 nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.tzn.edu.pl, 

 wybrane prace zostaną wydrukowane i wywieszone w szkole, 

 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych, 

 prace nieopisane i bez karty zgłoszenia oraz niezgodne z regulaminem nie wezmą 

udziału w konkursie. 


