
Konkurs na plakat promujący 

Szkołę Podstawową nr 78 im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 

z okazji obchodów jubileuszu 25 – lecia szkoły pt. „Nasza Szkoła” 
 

 

 Według słownika PWN plakatem jest „duży arkusz papieru zawierający informację w formie 

graficznej, często reklamę czegoś; też: artystyczny gatunek grafiki użytkowej”. 

Dlatego też wykonując taki plakat należy skupić się na dwóch najważniejszych czynnikach 

tworzących dobry plakat.  

Chwytliwa treść – czyli co wyrażamy, co próbujemy przekazać odbiorcy za pomocą plakatu, czym 

zachęcić oraz strona wizualna, czyli estetyczne wrażenia jakim powinien ulec odbiorca oglądający 

plakat. Im bardziej atrakcyjny wizualnie oraz dopasowany do grupy wiekowej, do której się 

kierujemy, a także im trafniejszy i celniejszy przekaz treści (reklamowych) na plakacie, tym bardziej 

praca staje się skuteczna i osiąga swój cel promocyjny. 

Waszym zadaniem będzie stworzenie plakatu promującego naszą szkołę – Szkołę Podstawową nr 78 

im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu.  

Będzie to próba przyciągnięcia uwagi, zainteresowania i pozyskania jak największej ilości 

kandydatów.  

Może to być odpowiedzenie sobie na pytanie: dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? Co nas 

wyróżnia na tle innych szkół? Jakie są Wasze pozytywne wrażenia? Co będziecie pamiętać i za czym 

tęsknić po skończeniu edukacji w tej szkole? 

Możecie również wyrazić wdzięczność komuś ze społeczności szkolnej za otoczenie opieką lub za 

udzieloną pomoc. Przedstawić swoje przyjaźnie zawarte w szkole lub zainteresowania, do których 

zachęcili was wasi nauczyciele. 

Pamiętacie, że krótkie i chwytliwe hasło jest jednym z ważniejszych elementów, ponieważ odbiorca 

głównie to poniesie ze sobą dalej w świat. 

Życzymy owocnej pracy! 

 

Regulamin: 

 

I. Postanowienia ogólne: 

Organizatorem konkursu na plakat promujący naszą szkołę jest Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. 

Wiktora Degi w Poznaniu. 

 

II. Cel i zakres tematyczny konkursu: 

 

1. Celem konkursu jest: 

- aktywne uczestnictwo w obchodach 25 – lecia 

- przypomnienie początków szkoły 

- szerzenie wśród dzieci pozytywnego wizerunku szkoły 

- promowanie pozytywnych postaw związanych ze szkołą – życiem szkolnym i społecznością szkolną 

- promocja szkoły 

- rozwijanie umiejętności plastycznych 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5 – 8, którzy przedstawią w swoich pracach pozytywne 

strony naszej szkoły, które warto promować i rozpowszechniać w środowisku lokalnym. 

 

III. Zasięg konkursu i warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi  

w Poznaniu, a więc jest konkursem wewnątrzszkolnym jednoetapowym. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 5 – 8 ww. szkoły. 

3. Konkurs trwa od 1 do 20 marca 2020 r. 



4. Prace należy dostarczyć p. Mariuszowi Wiśniewskiemu do dnia 20 marca 2020 r. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu obchodów jubileuszu 25 – lecia Szkoły. 

 

IV. Forma prac: 

 

- prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (grupę stanowić mogą maksymalnie cztery 

osoby), 

- prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, 

w formacie co najmniej A3, tylko w celach tego konkursu, 

- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko 

autora plakatu i klasę, 

- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, 

- prac nie należy zwijać w rulon czy składać, 

- prace nie podlegają zwrotowi. 

 

 

V. Nagrody: 

 

- nagrody i dyplomy zostaną przyznane za I, II i III miejsce. 

 

VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich organizatorom zgodnie z art. 4 pkt 7 

RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i 

wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w 

dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat 

promujący naszą szkołę z okazji obchodów jubileuszu 25 – lecia Szkoły zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) 

 

VII. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 


