
Regulamin konkursu szkolnego „ El Mundo hispanohablante: 

Projekt muralu inspirowanego historią i  kulturą krajów hiszpańskojęzycznych” 

I. Organizator i przedmiot konkursu. Postanowienia ogólne 

1. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu inspirowanego 

historią i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, składającego się z dwóch tematycznie 

połączonych  części : ściana A-  kultura Hiszpanii; ściana B- kultura Ameryki 

Łacińskiej. Projekt muralu zostanie zrealizowany na ścianach pracowni języka 

hiszpańskiego (sala nr 317), we współpracy ze zwycięzcą oraz uczniami 

odpowiedzialnymi za wykonanie muralu. Ponadto konkurs ma na celu zachęcenie 

młodzieży do zainteresowania kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, rozwijanie 

talentów plastycznych i graficznych oraz kreatywności. 

2. Projekty powinny się składać z dwóch uzupełniających się części 

(1- elementy kultury Hiszpanii; 2- elementy kultury Ameryki Łacińskiej). Najlepsze 

prace zostaną wyłonione na podstawie głosowania uczniów na stronie szkoły, spośród 

których 4- osobowa komisja wybierze zwycięski projekt spełniający wymogi do 

realizacji. 

3. Wymiar ścian: ściana lewa- Ameryka Łacińska wysokość  147, 5 cm długość 356 cm; 

ściana środkowa – Hiszpania: wysokość 196, 5 cm,długość 395 cm. 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ 

w Biłgoraju. 

2. Prace powinny być wykonane i zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

3. Przystępując do konkursu każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do projektu 

i oświadcza, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Uczestnik konkursu 

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające 

z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. Przekazanie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień zawartych 

w niniejszym Regulaminie. 

4. Projekt muralu może zostać wykonany w dowolnej technice plastycznej (odręcznie 

lub komputerowo). 

5. Projekt można składać na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w formacie jpg 

lub pdf wraz z wydrukiem na papierze i na foli w formacie A4, aby można było 

projekt wyświetlić na ścianie za pomocą rzutnika pisma (rozdzielczość min. 300 DPI), 



bądź w formie odręcznej A4 i na foli. Projekt powinien mieć charakter kolorowy, 

odwzorowujący rzeczywiste barwy muralu. 

6. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji 

do miejsca, w którym powstanie mural- dwie ściany w sali nr 317. 

7. Konkurs jest jednoetapowy.  

8.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu i wypełnia Kartę Zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępną 

na stronie internetowej szkoły lub w gabinecie nauczycieli j. hiszpańskiego.  

9. Termin zgłoszeń: dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową 

należy złożyć osobiście do dnia 13.12.2019r. do nauczycieli języka hiszpańskiego 

p. Izabeli Żukowskiej i p. Anny Sakowskiej w gabinecie nr 212. 

10.  Prace zawierające projekt muralu w zaklejonej i opisanej kopercie można składać 

osobiście do dnia 7.01.2020r. u nauczycieli języka hiszpańskiego w gabinecie nr 212. 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

Konkurs szkolny „ El Mundo hispanohablante: Projekt muralu inspirowanego historią  

i  kulturą krajów hiszpańskojęzycznych” 

Imię, Nazwisko ucznia:  

Klasa:  

III. Sposób oceniania prac 

1. Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową  powołaną przez Organizatora 

konkursu. 

2. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszonych projektów kierować się będzie  

następującymi kryteriami : 

- spełnieniem wymogów określonych Regulaminem konkursu, 

- zgodność projektu z tematyką konkursu, estetyka,  

- oryginalność i pomysłowość 

- możliwości realizacyjne. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej  są ostateczne, a od jej werdyktu nie przysługuje 

odwołanie. 

IV. Nagrody 

1.Twórcy zwycięskiego projektu oraz dwóch wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

2. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 

 



V. Wyniki konkursu 

1. Wyniki konkursu i informacje o laureacie zostaną podane do publicznej wiadomości  

na  stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. 

2. Zwycięzca zostanie poinformowany poprzez dziennik elektroniczny.  

VI. Harmonogram konkursu  

1. Ogłoszenie konkursu na projekt muralu :  05.12.2019 r. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń: do 13.12.2019 r. 

3. Przyjmowanie prac konkursowych : do 07.01.2020 r.  

4. Umieszczenie prac na stronie szkoły i głosowanie na prace od 07.01.2020 do 

09.01.2020 r. 

5. Ocena prac przez Komisję Konkursową : 10.01.2020 r.  

6. Zamieszczenie na stronie szkoły informacji o wynikach konkursu do 10.01.2020 r.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator konkursu na projekt muralu zastrzega sobie prawo do korekty 

zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem , w celu ostatecznego przystosowania 

go do realizacji.                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkursu szkolnego „ El Mundo hispanohablante: 

Projekt muralu inspirowanego historią i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych” 

 

I. 

Imię i nazwisko: ………………………………., Klasa: ………. 

Data urodzenia: ………………………………………………… 

 Adres mailowy: …………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………….. 

II. 

Oświadczam, że złożone na Konkurs prace są mojego autorstwa i jestem ich wyłącznym 

właścicielem uprawnionym do dysponowania nimi. Poświadczam, że nie są obciążone 

prawami autorskimi osób trzecich i nie były wcześniej prezentowane. 

III. 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie złożonych przeze mnie prac oraz 

publikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych i informacjach towarzyszących Konkursowina projekt muralu i publikacjach 

związanych z moją pracą konkursową. 

IV. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 

133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). Organizator jest zobowiązany do ochrony danych 

osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami prawa.  

V. 

Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu na projekt muralu i akceptuję jego treść.  

 

................................................  ....................................................... 

Data i podpis uczestnika   Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 


