
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU 
„KREATOR  ROKU”  

 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kreator roku” i jest dalej nazywany „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – zwany dalej 

Organizatorem. 
3. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Jaśle i Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. 
4. Fundatorem nagród jest Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz Sponsorzy. 

 

II.  CELE KONKURSU 
1. Pobudzanie i rozwijanie kreatywności u młodzieży, inspirowanie do aktywnego działania, 

planowania i realizowanie własnych projektów oraz poszukiwania twórczych, oryginalnych 
rozwiązań. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, osobowości, talentów i zainteresowań. 
3. Ukazanie zainteresowania zawodem jako możliwości realizacji marzeń i aspiracji. 
4. Promowanie w środowisku lokalnym szkolnictwa zawodowego w branżach usługowej i spożywczej. 

 

III.  UCZESTNICY KONKURSU 
1. Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych powiatu jasielskiego 

oraz ZSUiS w Jaśle, interesujących się modą, stylizacją wizerunku lub nowymi trendami w 
dziedzinach żywieniowych. 

2. Kategorie wiekowe: 

− szkoła podstawowa 

− szkoła ponadpodstawowa (uczniowie ZSUiS) 
3. Udział w Konkursie – zarówno jako autor projektu, jak również jako model prezentujący dany  

projekt, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku 
przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i realizacji Konkursu. 

 

IV.  ZADANIA KONKURSOWE 
1. Wszystkie prace konkursowe mają być inspirowane tematem przewodnim ogłoszonym w danej 

edycji konkursowej.  
2. Temat przewodni w roku szkolnym 2019/20 to: WSPÓŁCZESNY  VINTAGE. 
3. Dla każdej kategorii wiekowej Konkurs zostanie rozegrany w następujących kategoriach 

tematycznych: 
 

Kategoria 1:  Stylizacja ubioru 
 

Każdy uczestnik w tej kategorii projektuje stylizację jednego stroju wraz z dodatkami (np. torebka, 
nakrycie głowy, biżuteria, obuwie itp.). Odzież wykorzystana w stylizacji może być zakupiona w 
sklepie, zakupiona i przerobiona na użytek stylizacji lub w całości własnoręcznie wykonana. Praca 
może być zaprezentowana przez modela lub samego autora pracy. 
 

Kategoria 2:  Stylizacja fryzjerska 
 

Każdy uczestnik w tej kategorii projektuje i wykonuje fryzurę. Praca może być zaprezentowana 
przez modela lub na główce treningowej. 

 

Kategoria 3:  Kreator urody 
 

Uczestnik w tej kategorii projektuje i wykonuje stylizację paznokci i / lub makijaż.  
 

Kategoria 4: Kreator smaku 
 

Uczestnik w tej kategorii opracowuje i wykonuje dowolny poczęstunek (np. deser, przekąskę itp.), 
który poprzez zastosowane surowce, dekoracje i sposób podania nawiązuje do tematu konkursu. 
W tek kategorii można też opracować stylizację stołu. 

 

V.  NAGRODY 
1. W każdej kategorii wiekowej i tematycznej zostaną przyznane trzy nagrody i/lub ewentualne 

wyróżnienia. 



2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać 
poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału. 

3. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace wezmą udział w plebiscycie na „Pomysł Roku”, czyli 
najciekawszy w danej edycji i kategorii tematycznej projekt. Plebiscyt zostanie przeprowadzony 
drogą głosowania na szkolnym fb. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę specjalną Dyrektora 
szkoły. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie. 
 

VI.  USTALENIA DODATKOWE 
1. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 
2. Ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne. 
3. Uczestnik startuje w danej kategorii tematycznej indywidualnie, prace zbiorowe nie będą podlegać 

ocenie. 
4. Każdy uczestnik może startować w dowolnej liczbie kategorii tematycznych, w każdej kategorii 

może też zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę.   
5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w głosowaniu w trakcie plebiscytu na 

„Pomysł Roku”, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy, której te 
nieprawidłowości dotyczą i usunięcia jej z Konkursu. 

6. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystego rozdania nagród oraz na szkolnej 
stronie internetowej w formie prezentacji multimedialnej.  

7. Technika wykonania prac konkursowych: 
a. fotografie (minimum dwie, maksimum dziesięć) prezentujące przygotowaną przez autora 

pracę konkursową i etapy jej tworzenia, z widocznym, przynajmniej na jednym zdjęciu autorem 
pracy (wersja elektroniczna, np. na płycie CD-R). W przypadku prac w kategorii: Stylizacja 
ubioru i Stylizacja fryzjerska, zdjęcia muszą przedstawiać przód i tył wykonanej stylizacji,  

b. prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia pracy konkursowej z jej autorem, oraz etapy jej 
powstawania 

Technikę wykonania pracy konkursowej wybiera uczestnik Konkursu. 
8. Wymagane załączniki do pracy konkursowej: 

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć, razem z pracą konkursową, Kartę zgłoszeniową, która 
musi zawierać: 
a. dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, nazwę i adres szkoły oraz 

klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu; 
b. zgodę uczestnika konkursu (lub prawnego opiekuna – w przypadku, gdy uczestnik nie jest 

pełnoletni) na przetwarzanie danych i publikację wizerunku oraz pracy konkursowej; 
c. zgodę modela, czyli osoby prezentującej pracę konkursową (lub prawnego opiekuna – w 

przypadku, gdy osoba ta nie jest pełnoletnia) na publikację wizerunku; 
d. informacje dotyczące pracy konkursowej, tj. krótki opis realizacji projektu, informacje 

dotyczące przeznaczenia / okazji lub grupy odbiorców  (np.: „stylizacja sylwestrowa”, „stylizacja 
dla kreatywnej nastolatki”, „deser urodzinowy” itp.), uzasadnienie zastosowanych surowców 
lub materiałów, dodatków, kolorystyki, w przypadku pracy w kategorii Stylizacja ubioru i 
Stylizacja stołu – informacja, czy stylizacja lub jej część, ewentualnie dodatki, zostały wykonane 
przez uczestnika własnoręcznie. 

9. Prace bez wypełnionej karty zgłoszeniowej, lub prace z kartą, w której brak jest zgody uczestnika 
albo modela (lub ich opiekunów prawnych) na publikację wizerunku i przetwarzanie danych 
osobowych, nie będą przyjmowane. 

10. Karta zgłoszenia do Konkursu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 

VII.  TERMINY 
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 29.01.2020 r. 

− pocztą, na adres: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30B,   
38 – 200 Jasło (podpisana płyta CD-R zawierająca zdjęcia lub prezentację, wraz z kartą 
zgłoszeniową) 

− drogą elektroniczną, na adres: zsnr2jaslo@gmail.com (podpisane zdjęcia lub prezentacja wraz 
ze skanem wypełnionej karty zgłoszeniowej) 

− bezpośrednio do sekretariatu szkoły (podpisana płyta CD-R zawierająca zdjęcia lub prezentację, 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową) 

mailto:zsnr2jaslo@gmail.com


Sposób dostarczenia pracy pozostaje do wyboru uczestnika konkursu. 
2. Plebiscyt zostanie rozegrany w dniach 6 – 8.02.2020 r. (do godziny 22.00). 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  po zakończeniu plebiscytu, do dnia 11.02.2019 r.  
4. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w ZSUiS w Jaśle w terminie między 12 – 13.02.2020 r. 

Dokładna data rozdania nagród zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu 
plebiscytu. 

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSUiS w Jaśle po jego 

rozstrzygnięciu. 
2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę (nie biorą udziału w Konkursie). 
3. W razie jakichkolwiek uwag i wątpliwości związanych z uczestnictwem w Konkursie, informacji 

udzielają organizatorzy -  Justyna Cyran i Lidia Gicala (13 446 39 74).  


