
Regulamin konkursu szkolnego  

„Zareklamuj swoją szkołę – ZS 2” 

 Cel konkursu  
1. Ćwiczenie umiejętności ekonomicznego sposobu myślenia.  

2. Dostrzeganie wpływu reklamy na decyzje konsumenta.  

3. Wdrożenie do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.  

4. Stosowanie w praktyce poznanych technik reklamowych.  

Organizacja konkursu  

1. Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.  

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.  

3. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 prace.  

Tematyka konkursu  
Przedstawiona praca musi być:  

• reklamą Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie,  

• budzić jednoznacznie pozytywne skojarzenia,  

• spełniać podstawowe wymogi stawiane przez reklamę.  

Podstawowe zasady konkursu  
Reklama musi być wykonana samodzielnie. Reklama:  

• nie może łamać powszechnie obowiązującego prawa (prawa autorskie),  

• nie może obrażać nikogo,  

• nie może ranić niczyich uczuć,  

• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie (wyrażenie zgody na publikację pracy).  

Kategorie konkursu  
1. najlepszy plakat format A – 4 (w programie komputerowym) 

2. spot reklamowy, maksymalnie 1,5 minuty (prezentacja, film) 

3. gadżet reklamowy - maskotka graficzna szkoły.  

Kryteria oceny  

1. Ogólne wrażenie.  

2. Oryginalność reklamy.  

3. Samodzielność wykonanej pracy (jednoosobowa, dwuosobowa grup).  

4. Zachowanie formy.  

5. Estetyka pracy.  

6. Wartość użytkowa (możliwość wykorzystania w działaniach promocyjnych szkoły)  

Termin:  do 12.03.2021 r.   

Koordynator konkursu szkolnego: Małgorzata Dziadzio-Świder  

Mail: maldzi.750@edu.erzeszow.pl  

  



  

  
  

OŚWIADCZENIE  

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział ucznia w organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie 
konkursie "Zareklamuj swoją szkołę – ZS2"  

  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................                                                                                                                                   

(imię i nazwisko / klasa)    w  konkursie "Zareklamuj swoją szkołę - ZS2".  

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku) w celach wynikających z organizacji Konkursu 

zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).   

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.   

  

 Data            Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka  

 ………………………..                             ……….…………..…………………………………………  

  

  

  


