
Regulamin Szkolnego Konkursu na 

„Projekt  Terenu Zieleni przy ZS CKZ w Grubnie”

Cele konkursu:

- wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowań otoczeniem, środowiskiem lokalnym

- rozwijanie zainteresowań artystycznych

- rozwijanie i promowanie  talentów projektanckich

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu architektury krajobrazu

- rozwijanie zdolności  manualnych

- promocja szkoły w środowisku lokalnym

Organizator:

Organizatorem konkursu są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych z zakresu architektury 
krajobrazu: Sylwia Drążkowska-Murak, Marta Przybylska

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III technikum architektury krajobrazu ZS CKZ w 
Grubnie

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wykonanie  projektu  koncepcyjnego  (widok  i
rzut,zapotrzebowanie na materiał roślinny) terenu zieleni znajdującego się przy internacie ZSCKZ w
Grubnie ( szczegóły w załączniku nr 1, 2,3) i oddanie go do w terminie do 12.06.2020.

1.Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

2.Zgłoszenie pracy konkursowej powinny być wykonane osobiście i nie może naruszać praw
autorskich osób trzecich.

3.Przystąpienie uczniów do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie
ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym
konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na  przetwarzanie ich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

4.Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z   akceptacją warunków  niniejszego
regulaminu  i  jednocześnie  oświadczeniem,  że  wykonane  projekty,  wizualizacje  i  inne
materiały nie naruszają praw autorskich.



Technika i forma prac

Projekt powinien być wykonany zgodnie z podziałką, oznaczony zgodnie ze sztuką. Powinien zawierać
rzut i wizualizację projektowanego terenu oraz zapotrzebowanie na materiał roślinny (załącznik nr 3)

Kryteria oceny:

1.Poprawność merytoryczna

2.Estetyka pracy

3.Właściwy dobór roślin ( zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2)

4.Oryginalność

5.Każda praca powinna być podpisana (imię nazwisko,klasa)

Prace  składamy  do  nauczycieli  przedmiotów  zawodowych  z  zakresu  architektury  krajobrazu  i
przekazanie do 12.06.2020r w formie elektronicznej na adresy e-mailowe: 

sylwia-drazkowska@wp.pl, 

marta_przybylska7@o2.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26.06.2020r w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020r.

Organizator  konkursu  przewiduje   przyznanie  osobo,  które  wykonały  trzy  najlepsze  prace,nagród
rzeczowych oraz cząstkowych ocen celujących wagi III z przedmiotu zawodowego.

Za udział w konkursie przewidziana jest cząstkowa ocena celująca wagi I z przedmiotu zawodowego.

Za  łą  czniki:

Załącznik nr 1-wykaz wytycznych co do doboru roślin,  wykonania projektu.

załącznik nr 2- fotorelacja z projektowanego terenu i jego otoczenia - Zdjęcia terenu objętego 
opracowaniem i jego otoczenia.

załącznik nr 2 – inwentaryzacja i podkład geodezyjny.

 


