REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA WYKONANIE GRAFIKI
KOMPUTEROWEJ POD HASŁEM:
„DOKĄD IDZIESZ KACZUSZKO? DO KOSZYCZKA ŚLICZNEGO, PIĘKNIE
DZIŚ PRZYSTROJONEGO”
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach
pod patronatem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
Skierowany zostaje do wszystkich uczniów klas 1-3, nauczania początkowego w powiecie
wodzisławskim.
1.

Cele konkursu:
 inspirowanie uczniów do twórczych działań,
 kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci,
 rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 doskonalenie

umiejętności

informatycznych

różnorodnych technik graficznych.
2. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka
ul. Radoszowska 3
44-280 Rydułtowy
koordynator konkursu: Katarzyna Kopczyńska

w

celu

wykorzystania

3. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie powiatu
wodzisławskiego. Każda szkoła zgłaszająca prace uczniów może zgłosić dowolną liczbę prac.
W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
4. Praca konkursowa:
Praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki
(np. PAINT, Paint.NET).
Kartka z ilustracją o tematyce świąt wielkanocnych powinna być przesłana
w formacie JPG lub PNG, maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB. Minimalna
rozdzielczość pracy 1024 px.
Gotowy plik należy nazwać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_Konkurs
Wielkanocny.jpg (jan_kowalski_2b_KonkursWielkanocny.jpg).
Prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być
wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji wyników.
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora.
Prace należy przesłać na adres konkursu konkurswielkanocny_spnr3@tlen.pl do dnia
15.04.2019 r.
Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy
komputerowej pod kontrolą nauczyciela/opiekuna nt. Świąt Wielkanocnych, na której
należy przedstawić dowolny motyw związany ze świętami wielkanocnymi za pomocą
dowolnego programu graficznego.
Obowiązuje format A4.
Uczestnikowi nie wolno używać fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć!
W treści e-mail, którego pisanka będzie stanowić załącznik, należy podać imię
i nazwisko autora pracy, wiek autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod
kierunkiem którego została wykonana praca, nazwę placówki i numer kontaktowy.
Nauczyciel zgłaszający powinien na adres podany w regulaminie wysłać zbiorówkę

i podsumować ilość wysłanych prac.
Zgoda na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych powinna być
wysłana jako scan w załączniku.
 Termin nadsyłania prac do 15 kwietnia 2019 r.
 Ogłoszenie wyników konkursu przez jury zostanie podane 18 kwietnia 2019. Wyniki
pojawią się na stronie szkoły http://sp3rydultowy.pl/ i Fan Page szkoły.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej placówki i na FonPage nastąpi 26

5.

kwietnia 2019. Dyplomy i nagrody będą wysyłane laureatom po wielkanocnej przerwie
majowej- 6 maja. Wszystkie szkoły, które zdecydują się na wzięcie udziału w konkursie,
swoje prace przekazują organizatorom na własność. Zastrzegamy sobie prawo prezentacji
prac konkursowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac

6.

lub do zmian w regulaminie oraz do odwołania konkursu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą

7.

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z póź.
zm.)
8.

Postanowienia końcowe:
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma
z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail. Organizator
wyślę e-meil z potwierdzeniem wpłynięcia pracy.
 Regulamin konkursu

zamieszczony został

na stronie internetowej szkoły:

http://sp3rydultowy.pl/
 Nagrody: Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci także
nagrody

rzeczowe.

Nauczyciele

o przygotowaniu uczniów do konkursu.

otrzymają

zaświadczenie/podziękowanie

ZAŁĄCZNIK 1
Ogólnopolski konkurs plastyczny
"DOKĄD IDZIESZ KACZUSZKO? DO KOSZYCZKA ŚLICZNEGO, PIĘKNIE
DZIŚ PRZYSTROJONEGO”"
Dane autora pracy:
Imię:
..............................................................................................................
Nazwisko:
.....................................................................................................................
Wiek:
....................................................................................................................
Nazwa placówki:
....................................................................................................................
Adres:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Tel. kontaktowy:
...................................................................................................................
e – mail:
...................................................................................................................
Nauczyciel/ opiekun:
...................................................................................................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
.........................................................................

ZAŁĄCZNIK NR 2
Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki:
…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w
powiatowym konkursie na grafikę wielkanocną pod hasłem
„DOKĄD IDZIESZ KACZUSZKO? DO KOSZYCZKA ŚLICZNEGO, PIĘKNIE
DZIŚ PRZYSTROJONEGO” ”
organizowanym przez Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach.
Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia
dziecka do konkursu, zdjęć oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko na stronie
internetowej placówki i na FonPage na Facebooku w celach wynikających z regulaminu tego
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
/Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/.

…………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

ZAŁĄCZNIK 3
KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO NA GRAFIKĘ
KOMPUTEROWĄ POD HASŁEM :
"DOKĄD IDZIESZ KACZUSZKO? DO KOSZYCZKA ŚLICZNEGO, PIĘKNIE DZIŚ
PRZYSTROJONEGO”

1.

PEŁNA NAZWA SZKOŁY:

2.

ADRES SZKOŁY:

3.

NUMER TELEFONU SZKOŁY:

4.

ADRES E-MAIL SZKOŁY:

5.

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

...........................................................
PODPIS NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO

.............................................................
PODPIS I PIECZĄTKA DYREKTORA SZKOŁY

.......................................................
DATA, MIEJSCOWOŚĆ

