
Bielska Szkoła Przemysłowa zaprasza do udziału 
w konkursie na plakat „jestem w realu.”

Regulamin konkursu:

Orgnizatorem konkursu jest Bielska Szkoła Przemysłowa.

Konkurs skierowany do uczniów klas I, II i III BSP.

Celem konkursu jest rozwijanie artystycznych talentów, twórczej aktywności i kreatywności 
oraz zwrócenie uwagi na pozytywne doznania i korzyści płynące z bycia w realnym świecie.

Terminarz konkursu:
Zgłoszenia prac: od 16 marca do 16 kwietnia 2021 roku. 
Ogłoszenie wyników: jury wyłoni zwycięsców do końca kwietnia 2021. 
Ekspozycja wybranych plakatów przewidywana na wiosnę 2021.

Zasady uczestnictwa:

Każdy autor, zwany Uczestnikiem, może zgłosić na konkurs jedną pracę, niebędącą 
kopiami dzieł innych autorów.

Przedmiotem pracy konkursowej jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu pod hasłem 
 „jestem w realu” o walorach artystycznych, który będzie w oryginalny i inspirujący sposób 
przedstawiał pozytywne aspekty płynące z doświadczania realnego świata, przeciwnego  
do wirtualnego.

Formaty plakatu: A2 lub A3, orientacja pionowa lub pozioma.

Technika: plakat może być wykonany w technice tradycyjnej, cyfrowej lub mieszanej:

• Techniki tradycyjne: rysunek, malarstwo, collage. 
• Techniki cyfrowe: grafika komputerowa (wektorowa, rastrowa). 
 W przypadku wykorzystania fotografii - zdjęcie wykonane przez autora pracy. 
 Grafika rastrowa wykonana w wysokiej rozdzielczości: 250-300 ppi.
• Technika mieszana: połączenie tradycyjnej z cyfrową.



W pierwszym etapie:

Prace należy wysyłać zapisane w postaci cyfrowej, pliki poglądowe o parametrach:   
842 x 1191 pikseli (lub rozmiar pliku do 3 MB), zapisane w  formacie JPG, rozdzielczość 72 ppi, 
tryb kolorów RGB. Plik powinien być podpisany wg następującego wzoru: 
nazwisko_imie_klasa_format plakatu.

Prace należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: akuzawinska-sikora@e.bsp.bielsko.pl
z dopiskiem „konkurs”.

W drugim etapie:

Plakaty, które zostaną zakwalifikowane przez jury do wystawy pokonkursowej:
• wykonane techniką tradycyjną - należy dostarczyć oryginalną pracę do szkoły,
• wykonane techniką cyfrową - przesałać drogą elektroniczną w postaci umożliwiającej 
 wydrukowanie, tj. plik 1:1 (format A2 lub A3), zapisany w formacie JPG lub TIFF (spłaszczony  
 bez warstw), rozdzielczość 250 ppi, tryb kolorów CMYK.

Nagrody:

Dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych przewidziane są dyplomy, nagrody książkowe 
oraz ekspozycja plakatów na terenie Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Plakaty wykonane 
techniką cyfrową, prawidłowo zapisane - zostaną wydrukowane.  

Prawa autorskie:

Z chwilą zgłoszenia pracy na konkurs, każdy Uczestnik biorący w nim udział, udziela 
Organizatorowi konkursu niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania 
dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie 
ze zgłoszonej pracy  –  na wymienionych niżej polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci 
komputera, zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 
utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi, wytwarzania dowolną techniką 
nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, cyfrową, publicznego eksponowa-
nia, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, wykorzystania przez organizatora projektu lub jego 
elementów składowych do stworzenia materiałów promocyjnych związanych z konkursem 
oraz promocją Bielskiej Szkoły Przemysłowej, umieszczania i rozpowszechniania w Internecie.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone 
na konkurs zostały wykonane osobiście, oraz nie naruszają one praw osób trzecich, 
w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Dane osobowe:

Bielska Szkoła Przemysłowa jako Administrator danych informuje, że dane osobowe 
uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia konkursu  
oraz związanej z nim promocją.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz na podanie imienia i nazwiska 
do wiadomości publicznej.

Zapraszamy do udziału!

Informacji dotyczących konkursu udziela przez mobidziennik: 
Anna Kuzawińska-Sikora.


