
Konkurs
Choinka Bożonarodzeniowa 3D

Al. Grzecznarowskiego 2
26-600 Radom

tel. (048) 363 57 00
email: zszhubal@hubal.radom.pl

strona: www.hubal.radom.pl

strona: www.tinkercad.com



1.     Konkurs jest organizowany pod nazwą „Choinka 
bożonarodzeniowa 3D” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

2.     Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół 
Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” 
w Radomiu.  

3.     Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 15 
listopada - 15 grudnia 2021 roku.

1.     Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas
 7-8 szkoły podstawowej.

2.     Zadaniem dla uczestników konkursu będzie zaprojek-
towanie w programie TINKERCAD modelu 3D choinki 
bożonarodzeniowej. 

3.     Proces powstawania modelu należy zarejestrować w 
postaci �lmiku i przesłać wraz z wykonanym projektem 
zapisanym w formacie .stl na adres: zszhubal@hubal.ra-
dom.pl

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.  UCZESTNICY KONKURSU

1.     Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka 
prac, do których należy dołączyć informację 
z następującymi danymi autora:

•Imię, nazwisko,
•nazwa szkoły,
• klasa.

2.     Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz 
oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.     Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane 
autorom i przechodzą na własność Organizatora konkur-
su, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności 
statutowej.

4.     Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z 
nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do 
wykonanej pracy na Organizatora. 

III.   WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.     Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych 
dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić 
będą  nauczyciele przedmiotów zawodowych kierunku 
technik gra�ki i poligra�i cyfrowej.

2.     Organizator przewiduje przyznanie nagród:

•      za zajęcie I, II i III miejsca – wydruku 3D 
zaprojektowanych modeli.
•    za zajęcie I miejsca – podręcznik do przedmiotów 
zawodowych w przypadku wyboru kierunku technika 
gra�ki i poligra� cyfrowej w Zespole Szkół Zawodowych 
im. mjr H. Dobrzańskiego HUBALA

3.     Laureatom konkursu  zostaną wysłane nagrodą 
pocztą na adres macierzystej szkoły. Najciekawsze prace 
konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie 
internetowej szkoły i Facebooku.

IV.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH

I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1.     Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie 
do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 
przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy 
na Organizatora.

2.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 
udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora 
prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, 
fotogra�i tych prac, umieszczania w Internecie oraz 
innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac 
publicznie w ramach działalności Organizatora.

3.     Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników 
konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

V.  PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na 
stronie internetowej: www.hubal.radom.pl

2.     Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych 
osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie 
z udziału w konkursie.

3.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulami-
nem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.     Prace konkursowe należy przesyłać pocztą 
elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
grudnia 2021 roku na adres Organizatora, tj.: 
 zszhubal@hubal.radom.pl wraz z �lmikiem.

6.     Prace złożone po wskazanym terminie nie będą 
brały udziału w konkursie.


