REGULAMIN
KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO ARANŻACJE-INSPIRACJE
„W MOIM OGRODZIE”
1. Organizator konkursu
Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego
02-638 Warszawa, ul. Bełska 1/3
tel: 22 848 54 53
e-mail: sekretariat@zs39.waw.pl
2. Przedmiot konkursu
a. Przedmiotem konkursu jest wykonanie aranżacji ogrodowej przeznaczonej
do kameralnego wypoczynku na terenie położonym przed budynkiem szkolnym,
b. W konkursie zostaną wyłonione 3 prace zwycięskie.
3. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zawodu architekta krajobrazu oraz
wyłonienie najlepszego Zespołu reprezentującego poszczególne placówki edukacyjne.
Rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży, integracja uczniów kształcących się w
zawodzie technik architektury krajobrazu, promocja zawodu.
Cele szczegółowe:
 rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży,
 propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu architektury krajobrazu,
 popularyzowanie wśród lokalnej społeczności zawodu technika architektury
krajobrazu,
 promocja szkoły i kierunku kształcenia,
 popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska poprzez wtórne
wykorzystywanie materiałów do tworzenia aranżacji ogrodowych,
 wyłonienie trzech najlepszych aranżacji.
4. Założenia projektowe:
 przedmiotem opracowania jest teren o wymiarach 3x3m przeznaczony
do kameralnego wypoczynku,
 zadaniem uczestników konkursu jest takie zaaranżowanie przestrzeni
aby stwarzała spokojny, kameralny nastrój do wypoczynku,
 należy posłużyć się środkami plastycznymi sprzyjającymi stwarzaniu złudzenia
powiększenia przestrzeni objętej opracowaniem,
 miejscem prezentacji przygotowanej aranżacji jest teren przed szkołą (zdjęcie w
załączeniu).
5. Etapy konkursu
1) Etap I – opracowanie koncepcji zagospodarowania i przesłanie w terminie
20.03.2017r. planszy o formacie A- 3, wykonanej dowolną techniką barwną
zawierająca rzut terenu objętego opracowaniem oraz przekroje lub widoki
prezentujące planowane efekty do uzyskania.
2) Etap II – wykonanie aranżacji zgodnie z przygotowana koncepcja zagospodarowania
w terminie 25. 05.2017r. w godzinach 10.00 – 15.00
6. Warunki udziału w konkursie
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a. do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z regulaminem,
b. uczą się w zawodach: technik architektury krajobrazu lub technik ogrodnik na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej,
c. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
7. Kwalifikacje do konkursu:
a. Warunkiem uczestnictwa w procesie kwalifikacji do udziału w konkursie jest:
a.a. wypełnienie i przesłanie pocztą i elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia
28.04. 2017 r. pobranego ze strony szkoły,
a.b. prawidłowo i dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
a.c. w konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niepełne i nieprawidłowe
lub gdy zachodzi wątpliwość co do ich autentyczności.
b. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu zarówno indywidualnie, jak i w zespołach.
c. Placówka edukacyjna może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zespoły.
d. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie zespoły składające się z uczniów tej placówki.
c. Każdy uczestnik konkursu lub zespół może zgłosić tylko jeden projekt aranżacji.
6. Przebieg konkursu:
a. Każdy uczestnik opracowuje w I etapie konkursu koncepcję aranżacji terenu, następnie
w II etapie wykonuje aranżację ogrodową o powierzchni 9 kw/ o wymiarach 3x3m
na wskazanym przez organizatora terenie,
b. powierzchnie na aranżacje oddzielone będą od siebie ściankami działowymi.
c. uczestnik może wykorzystać do aranżacji i zagospodarować w wybrany przez siebie sposób
ściankę działową.
d. budowę aranżacji ogrodowej należy wykonać w dniu 25.05.2017r. w godzinach 10.0015.00,
e. uczestnik konkursu może budować aranżację w zespole liczącym maksymalnie 3 osoby,
f. materiały, narzędzia i sprzęt niezbędny do budowy aranżacji ogrodowej uczestnik dostarcza
samodzielnie,
g. wszystkie niezbędne uczestnikowi materiały
przed rozpoczęciem konkursu,

do budowy muszą być dostarczone

h. w czasie trwania konkursu uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp,
ppoż. oraz regulaminu konkursu,
i. po zakończeniu konkursu uczestnicy są zobowiązani do uporządkowania terenu
elementów nie wykorzystanych w aranżacji.
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j. uczestnicy będą zobowiązani do wykorzystania w aranżacji 1 materiału przygotowanego
przez organizatora (informacje zostaną przekazane po nadesłaniu zgłoszenia).
h. przygotowana aranżacja pozostaje na terenie Zespołu Szkół nr 39.

7. Prawa autorskie
a. Prace konkursowe stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.
631 z póź. zm.).
b. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i
nieograniczonej licencji do wykorzystania utworu dla potrzeb zorganizowania,
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, promocji konkursu oraz działalności komercyjnej
Organizatora, która obejmuje w szczególności:
b.a. prawo kopiowania i utrwalania utworu na nośnikach danych,
b.b. prawo publikowania, prezentowania i wykorzystania utworu publicznie,
b.c. prawo do wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji, w związku
z działalnością statutową Szkoły.
c. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku
wykorzystania utworu przez osoby trzecie.
8. Rozstrzygnięcie konkursu – ocena aranżacji projektu uwzględnia:
1) zgodność zaproponowanej aranżacji przedmiotem konkursu,
2) funkcjonalność przyjętych rozwiązań projektowych,
3) walory estetyczne aranżacji,
4) pomysłowość w wykorzystaniu wtórnym materiałów budowlanych do tworzenia
aranżacji ogrodowych,
5) dobór roślin stosowny do zaplanowanej funkcji.
6) uzyskanie efektu optycznego złudzenia powiększenia aranżowane przestrzeni,
Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
9. W konkursie zostaną nagrodzone trzy zwycięskie aranżacje:
I miejsce – tytuł - Arcymistrz Ogrodowej Aranżacji - bony po 100zł dla każdego członka zespołu,
II miejsce – tytuł – Mistrz Ogrodowej Aranżacji – bony po 50 zł dla każdego członka zespołu,
III miejsce – tytuł – Wicemistrz Ogrodowej Aranżacji – nagrody książkowe.
Zdobytym w Konkursie tytułem zwycięska drużyna i szkoła może posługiwać się
do końca I semestru roku szkolnego 2017/2018 r.
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Akceptacja Organizatora Konkursu oceny aranżacji konkursowej dokonanej przez Komisję
Konkursową jest ostateczna, a uczestnikowi nie przysługuje odwołania.
10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.05.2017r., a wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
11. Postanowienia końcowe
a. Koszty dostarczenia wszelkich własnych materiałów oraz budowa aranżacji ogrodowej
odbywa się na koszt uczestnika konkursu.
b. Uczestnik może na każdym etapie odstąpić od udziału w konkursie.
c. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub
odwołania z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu staje się niemożliwe lub w
znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działanie sił wyższych, a także z
uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego
orzeczenia sadowego mającego wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem
wcześniejszego podania tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Organizatora.
12. Załączniki:
a. zdjęcie miejsca ekspozycji wykonanych aranżacji,
b. formularz zgłoszeniowy.
Autorki konkursu : Edyta Gadomska, Danuta Woluntarska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39
im. prof. Edmunda Jankowskiego
02 - 638 WARSZAWA, ul. Bełska 1/3
tel. (22) 848-54-53 i 848-53-86 fax (22) 848-53-86 mail sekretariat@zs39.waw.pl
http://www.zs39.waw.pl/

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO ARANŻACJE-INSPIRACJE
Nazwa i adres szkoły

Telefon i e-mail szkoły

Nazwiska i imiona I zespołu

Nazwiska i imiona II zespołu

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Nazwisko i imię opiekunaopiekunów młodzieży w
czasie konkursu
Telefon kontaktowy do
opiekuna/opiekunów
Zamówienie posiłku dla
opiekuna/opiekunów
konkursu.

TAK / NIE*
Ilość zamawianych posiłków:
…………………………………………………………….

Koszt jednego posiłku 10 zł, opłatę wnosi
opiekun w dniu Konkursu.

*niepotrzebne skreślić

Kartę zgłoszeniowa należy przesłać do dnia 28.04.2017r. (piątek) na adres e-mail:
sekretariat@zs39.waw.pl oraz pocztą na adres szkoły: Zespół Szkół nr 39 02-638 Warszawa, ul Bełska 1/3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu Aranżacje- Inspiracje „Mój Ogród” zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.)

………………………………………………………………………………………
Data i podpis Dyrektora Placówki biorącej udział w Konkursie
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