
REGULAMIN X SZKOLNEGO KONKURSU  
KALENDARZY 2021 I KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH 

Cele konkursu 

 wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności plastycznych 
 upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki 
 poszerzanie wiedzy o kulturze, wydarzeniach historycznych, rodzinnych, wiedzy z zakresu poligrafii, typografii, fotografii 
 uwrażliwienie na sztukę i zachęcanie do indywidualnego rozwoju artystycznego 
 zachęcanie uczniów do niekonwencjonalnego wykorzystania kalendarza 
 stwarzanie możliwości konfrontacji osiągnięć i wymiany doświadczeń młodych ludzi 

Tematyka 

 Fantastyczni bohaterowie moich książek 
 Portret wczoraj i dziś 
 Sztuka ludowa 
 Wybitni Wielkopolanie 
 Kalendarz poligraficzny KPP SIMP1 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem może być uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela, ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, który jest 
organizatorem konkursu. 

2. Udział w konkursie jest formą sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej kształcenia 
zawodowego i z uwagi na to poleca się go uczniom klas technikum, szkół branżowych (w szczególności TPA i BSIS kształcących się 
w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy/technik reklamy, 
technik procesów drukowania, drukarz, introligator/operator procesów introligatorskich, fotograf). 

3. Przewidziane są następujące kategorie: 
I kalendarz wieloplanszowy, format A4 (propozycja dla klas pierwszych TPA, BSIS) 
II kalendarz wieloplanszowy, format A3 (propozycja dla klas drugich TPA, BSIS) 
III kalendarz plakatowy, format B1 (propozycja dla klas czwartych TPA, klas trzecich BSIS) 
IV kalendarz książkowy (propozycja dla klas trzecich TPA) 
V kalendarz trójdzielny–(propozycja dla klas pierwszych TPA, BSIS) 
VI biznesowa karta świąteczno-noworoczna z życzeniami (propozycja dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie 

technik organizacji reklamy/technik reklamy w TPA). 

4. Ostateczny termin składania prac upływa 27.11.2020 r. 

5. Uczestnik, przekazując pracę na konkurs, pobiera formularz zgłoszeniowy, drukuje go, czytelnie wypełnia i wraz z ze swoim 
projektem dostarcza, w kopercie z napisem X SZKOLNY KONKURSKALENDARZY 2021I KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH, 
do sali 202. 

6. Wymagania dotyczące projektu: 
 w kategorii kalendarza wieloplanszowego: 12 plansz + okładka (jedna strona = jeden miesiąc, od stycznia do grudnia 2021 

oraz okładka); przez planszę (stronę kalendarza) rozumie się projekt ilustracji oraz szablon dni tygodnia (mogą być skrócone) 
i nazwy miesięcy (święta powinny być wyróżnione); format jednej planszy - A4 lub A3; plansze połączone spiralą z zawieszką 

 w kategorii kalendarza plakatowego: 1 plansza (zawiera całoroczne kalendarium od stycznia do grudnia 2021); przez 
planszę rozumie się projekt ilustracji oraz szablon dni tygodnia (mogą być skrócone) i nazwy miesięcy (święta powinny być 
wyróżnione); format planszy – B1; wykończenie listwami z zawieszką 

 w kategorii kalendarza książkowego: format 143 x 203 mm, układ dzienny kalendarium; część informacyjna: dane 
personalne, skrócone kalendarium roku bieżącego, poprzedniego i następnego, planer 2021, część teleadresowa, 
informacje tekstowe dotyczące wybranego tematu; nadruk na oprawie: 2021; oprawa: szyta, klejona 

szczegółowa specyfika kalendarza książkowego: 
o liczba stron podzielna przez 4 w zakresie maksymalnie do 360 
o PDFy kompozytowe, przygotowane na format netto +3mm na spady jeśli potrzeba 
o znaki cięcia oraz inne znaki drukarskie odsunięte od formatu netto minimum 3mm 
o czcionki zamienione na krzywe 
o przeźroczystość spłaszczona 
o pliki na środki przygotowane pojedynczymi stronami w jednym pliku, chyba że rozmiar pliku przekracza 2GB 

(wtedy rozbić na mniejsze części) 
 w kategorii kalendarza trójdzielnego: uczeń opracowuje przynajmniej główkę i plecki kalendarza; pozostałe elementy 

kalendarza (trzy komplety kalendariów) można zlecić drukarni 
szczegółowa specyfikacja kalendarza trójdzielnego (wg załączonego schematu): 

o główka kalendarza 
 format główki netto- 200x300 mm (do tego należy doliczyć spady po 20 mm spadu z każdej strony, 

niezbędne na kaszerowanie) 

 w obrębie spadu nie umieszcza się żadnych innych istotnych elementów (dopuszczalne są otwory na 
zawieszenie na ścianie, ale nie jest to konieczne) 

o plecki kalendarza 

 format plecków netto- 300x640 mm (do tego należy doliczyć spady co najmniej po 2 mm z każdej strony) 

                                                
1Korporacja Poligrafów Poznańskich Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań 

http://lelewel.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/10/szablon_kalendarza.pdf
http://lelewel.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/10/formularz_zgloszeniowy.pdf


 u góry plecków znajduje się klapka, do której przyklejana jest główka(na klapce nie można umieszczać 
żadnej grafiki, musi pozostać biała)

 pod kalendariami znajdują się paski widoczne w programie graficznym z wybraniem w grafice na klej, 
które również muszą pozostać białe (do tego białego paska przyklejane są kalendaria) 

 na pleckach umieszczone są pola reklamowe, które nie będą zasłonięte przez kalendaria, a w nich można 
realizować swoje założenia i koncepcje artystyczne

o kalendaria 

 format kalendarium netto- 290x140 mm (do tego należy doliczyć spady co najmniej po 2 mm z każdej
strony)

 uczeń powinien zdecydować czy chce kalendarium z imieninami, czy bez, a także zdecydować o własnej
kolorystyce, która powinna ograniczyć się do dwóch kolorów w różnym nasyceniu.

 w kategorii biznesowej karty świąteczno-noworocznej z życzeniami: format po rozłożeniu 210 x 200 mm, bigowanie do 
formatu 210 x 100 mm; życzenia umieszczone są we wnętrzu karty; karty wykonane w technice cyfrowej (bitmapy – min 
300 ppi, CMYK, format pliku – TIFF, PDF, EPS oraz formaty danych programów graficznych - pliki edycyjne); karty mogą być
również wykonane w dowolnej technice manualnej (ołówek, kredki, flamastry, farby, tusz, itp.). 

7. Projekty: kalendarzy i kart należy dostarczyć w dwóch postaciach: 
 w postaci plików komputerowych nagranych na płytę CD lub inny nośnik; plik z projektem graficznym należy podpisać

imieniem, nazwiskiem oraz nazwą klasy/szkoły.
 w formie kolorowego wydruku. 

8. Kryteria oceny: zgodność z wybranym tematem, estetyka pracy, oryginalność i spełnienie wymogów regulaminu. Oceny prac 
dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w poszczególnych kategoriach:
o sfinansowane przez Radę Rodziców ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela 
o ufundowane przez Drukarnię EDICA (wydruk i oprawa nagrodzonych kalendarzy książkowych w ilości po 2 sztuki oraz 

pokrycie kosztów wpisowego na międzynarodowy konkurs kalendarzy ZOOM ART)
o ufundowane przez KPP SIMP dla zwycięskiego kalendarza w temacie Kalendarz poligraficzny KPP SIMP (kalendarz taki 

stanie się on oficjalnym kalendarzem KPP SIMP i zostanie wydrukowany w celach marketingowych; wymagana będzie 
zgoda autora na przeniesienie praw autorskich na KPP SIMP w zakresie zwielokrotniania i rozpowszechniania). 

Dodatkowo Drukarnia MDM-Druk bezpłatnie wydrukuje kalendarze wieloplanszowe (A4 20 sztuk, A3 20 sztuk) dla celów 
marketingowych szkoły. 

10. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zrealizowania pracy indywidualnie i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Jedna osoba 
może złożyć maksymalnie dwa kalendarze, każdy w innej kategorii oraz maksymalnie dwie karty.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.12.2020 r. poprzez zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej szkoły 
www.lelewel.poznan.pl.O ile sytuacja epidemiczna pozwoli, wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole
(odbiór prac po zakończeniu wystawy).

12. Projekty wyłonione drogą niniejszego konkursu stają się własnością Organizatora.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: informatyka@lelewel.poznan.pl z dopiskiem 
KONKURS_KALENDARZY_2021.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizację konkursu

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

mailto:informatyka@lelewel.poznan.pl

