Regulamin międzyszkolnego konkursu dla Gimnazjalistów

„Bal 16 – latki ”
1.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Im. Jana Pawła II w Dębicy oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „SZANSA”
2.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III Gimnazjum.

3.
Cele konkursu:
•
promowanie mody młodzieżowej o charakterze wizytowym i wieczorowym,
•
umożliwienie praktycznego zrealizowania własnego projektu poprzez uczestnictwo w tworzeniu wymarzonej sukni,
•
promowanie szkół technicznych wśród gimnazjalistów,
•
stwarzanie szans ludziom młodym, chcącym wykazać się doborem form, kolorów i fasonów sukien do
wieku i okazji.
4.
Założenia programowe:
•
W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych .
•
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej dane osobowe (załącznik 1) oraz przesłanie wraz z projektami na adres szkoły:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 78 39-200 Dębica
z dopiskiem – „Bal 16 – latki”
•
•

Projekt powinien przedstawiać przód i tył ubioru z opisem na formacie A4.
Każdy uczestnik może zgłosić do trzech własnych projektów.

5.
Harmonogram konkursu:
•
Konkurs jest jednoetapowy.
•
Przesłanie regulaminu konkursu do szkół do 10 listopada 2015 r.
•
Nadesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2015r
•
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas dni otwartych
szkoły dnia 9 maja 2016 r.
6.
Jury konkursu:
W skład Jury wchodzą:
•
Pani Bożena Zielińska – dyrektor szkoły
•
Pani Renata Zielińska – z-ca dyrektora szkoły
•
Pani Halina Brzeska – nauczyciel zajęć praktycznych
•
Pani Lucyna Zagórska - nauczyciel zajęć praktycznych
•
Pani Edyta Matusik  - nauczyciel przedmiotów zawodowych
•
Pani Ewa Olechowska – właściciel sklepu „Echo Moda”
7.

Nagrody:
I miejsce – bezpłatne wykonanie zwycięskiego projektu.
II miejsce – karta podarunkowa do wykorzystania w sklepie  „Echo Moda” Dębica ul. Piekarska 10
III miejsce – nagroda rzeczowa.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w konkursie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW.

Załącznik nr1

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE MIĘDZYSZKOLNYM

Imię i nazwisko uczestnika: …..………………………………………..…………………………………………
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestnika  ……………………….…………………………………………
…………………………..………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy opiekuna …………………………………………………………………….………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
                                                               (podpis uczestnika )

……………………………………………………………………………………………….
                                                                      (podpis opiekuna)

