
 
 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące 
WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

GRAFIKA SEMESTRU 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej GRAFIKA SEMESTRU jest Zespół 
Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 
II. CELE KONKURSU 
1. Celem konkursu jest: 
-   rozwój zdolności twórczych, 
- prezentacja i promocja dzieła cyfrowego jako dziedziny sztuki i języka komunikacji 
kulturowej, 
-  popularyzacja twórczości graficznej. 
- rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży. 
III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów ZSPS i VIII LO w Toruniu. 
2. Przedmiotem Konkursu są wyłącznie grafiki wykonane w technice cyfrowej (kolaż, 
fotomanipulacja, grafika komputerowa, digital painting) o dowolnej tematyce. 
3. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 
które wcześniej nie były nagradzane. 
4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić 3 prace w danym semestrze. 
5. Każdy wysłany plik powinien być nazwany wg wzoru: Imię_Nazwisko_nrpracy.jpeg, np.: 
Jan_Kowalski_01.jpeg, Jan_Kowalski_02.jpeg. 
6. W treści maila należy podać imię i nazwisko autora  pracy konkursowej oraz klasę. 
7. Wymagania techniczne pracy konkursowej: 
a) rozdzielczość: nie mniej niż 300 ppi, 
b) dłuższy bok nie mniej niż 4000 pikseli, 
c) na pracach nie mogą znajdować się żadne znaki, oznaczenia, w tym min. podpisy, 
znak wodny, logo, 
d) jedna praca nie może przekraczać 10 MB. 
IV. TERMIN, MIEJSCE I ZASADY NADSYŁANIA PRAC 
1. Termin nadsyłania prac  w I semestrze upływa 20 grudnia 2022 roku, w II semestrze 20 
maja 2023 roku. 
2. Prace na konkurs należy przesyłać wyłącznie w formie cyfrowej zapisane w formacie JPEG 
na adres: grafikasemestru@gmail.com 
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym 



regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z późn. zm.). 
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest 
Organizator. 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do 
konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 
7. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych 
i autorskich). 
8. Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw 
osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu, 
a także ich ekspozycją na wystawie pokonkursowej. 
9. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie nie będą oceniane. 
 
V. OCENA I EKSPOZYCJA PRAC 
1. Po wstępnej weryfikacji, prace konkursowe zostaną umieszczone na oficjalnym profilu VIII 
Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu na Facebooku.  
2. O wygranej w każdym semestrze decyduje ilość polubień (lajków) danej pracy. 
3. Termin głosowania w danym semestrze podaje Organizator na oficjalnym profilu VIII Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu na portalu Facebook. 
4. Po upływie głosowania w każdym semestrze nastąpi ogłoszenie wyników na oficjalnym 
profilu FB Szkoły. 
5. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szkolnej Galerii34 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. O terminie 
wystawy Organizator poinformuje laureatów drogą mailową. 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU KONKURSU 
w całości. 
2. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac autora 
do konkursu. 
3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: grafikasemestru@gmail.com. 


