
Regulamin konkursu „Młody Architekt” 

 
   I. Organizator: 

Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie przy udziale Stowarzyszenia 

Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej 

   II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs „Młody Architekt” skierowany jest do uczniów szkół 

gimnazjalnych z terenu Leszna i okolic. 

2. Kategorie konkursu: 

a. rysunek odręczny- dowolny obiekt, projekt ogrodu, wnętrza domu- 

mieszkania. 

b. prezentacja multimedialna- zabytki miasta Leszna, nowoczesne 

budownictwo.  

c. rysunek odręczny „Jak widzę drzewo?” 

3. Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-osobowym. 

4. Format pracy rysunkowej i technika - dowolna. Prace rysunkowe należy 

opisać i przygotować tak, aby można je było umieścić na tablicach 

wystawowych. 

5. Prace multimedialne należy przesyłać na płycie oraz przygotować 

do wydruku stronę tytułową.  

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

a. imię i nazwisko wykonawcy, 

b. imię i nazwisko opiekuna, 

c. nazwę i adres szkoły. 

III.  Termin i miejsce nadesłania prac: 

1. Termin oddania prac do 5 kwietnia 2017 r.  

2. Prace można przesłać na adres: Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych im. 

Synów Pułku, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno lub dostarczyć osobiście do 

sekretariatu szkoły budynek A.   

      IV. Finał konkursu: 

          Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas „Drzwi                

          otwartych” 8 kwietnia 2017 r. o godz 10:00 w auli ZSR-B (bud. B), a wszystkie     

          prace zostaną zaprezentowane na wystawie.    

      V. Kontakt:  

           W razie niejasności związanych z regulaminem – dodatkowych   

           informacji udziela sekretariat szkoły tel. 65 529 94 30  lub  

p .Tadeusz Bartkowiak  660 491 207 lub p. Natalia Grobelna 502498066 

      VI. Uwagi dodatkowe: 

1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą na konkurs jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – 

na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na 

publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy i nazwiska 

uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas 

wystawy pokonkursowej. 

2. Po zakończeniu konkursu i wystawy prace można odebrać 

w sekretariacie szkoły (bud . A  I-piętro) 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Młody Architekt” 

 

Oczekujemy ciekawych prac 

Życzymy powodzenia 

 

    


