W związku z rozpoczęciem projektu z zakresu edukacji ekonomicznej
„KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY PIENIĄDZ…”
ogłaszamy dwa konkursy na plakat:
1. Plakat informujący o projekcie „KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY PIENIĄDZ”
2. Plakat informujący o „Tygodniu z Ekonomią na Ty”.

REGULAMIN KONKURSÓW
1. Organizatorem konkursów jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Gryfinie, reprezentowany przez Zespół Projektowy w składzie:
koordynator Małgorzata Serafin, współpracujący nauczyciele: Małgorzata
Grabowska, Teresa Sadowska.
2. Celem konkursu jest uzyskanie utworów artystycznych w formie
plakatów, których ideą będzie upowszechnienie wśród społeczności ZSP
Nr 2 w Gryfinie i odwiedzających gości wiedzy o projekcie i związanych
z nim wydarzeniach.
Konkursy realizowane są w ramach projektu „KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY
PIENIĄDZ…” dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
3. W konkursach mogą uczestniczyć jako samodzielni Autorzy lub
dwuosobowe Zespoły Autorskie, wszyscy uczniowie ZSP Nr 2 w
Gryfinie.
4. Uczestnictwo w konkursach jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Prace – plakaty należy składać do 06.04.2018 r. u koordynatora projektu
Małgorzaty Serafin ( gabinet 20A) lub Małgorzaty Grabowskiej ( gabinet
39) oraz Teresy Sadowskiej ( gabinet 20)
6. Plakaty powinny być wykonane w formacie od A3 do A0 w dowolnej
technice.
7. Każdy Autor lub Zespół Autorski może przedstawić dowolną ilość prac.
8. Każdy plakat zgłoszony do konkursów powinien zawierać treści
odwołujące się do:
a) Idei projektu „KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY PIENIĄDZ…”
b) Idei „Tygodnia z Ekonomią na Ty”.
9. Każdy plakat powinien zawierać na odwrocie dane Autora/Autorów: imię
i nazwisko oraz klasę.
10.Jury w składzie:
- Dyrektor ZSP Nr 2 – J. Mendrygał – Para,

- Zespół projektowy – M. Grabowska, T. Sadowska, M. Serafin
- przedstawiciel uczniów zaangażowanych w przygotowanie
projektu
przyzna nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski.
11.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25.04.2018 r. podczas
uroczystego podsumowania działań projektowych.
12.Wszelkie informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie :
WWW.zsp2gryfino.eu w zakładce : projekty oraz u M. Serafin ( gabinet
20 A), T. Sadowskiej ( gabinet 20 ) i M. Grabowskiej ( gabinet 39).

