Szkoła Podstawowa
im. Pokoju
w Żarkach Letnisku
zaprasza uczniów szkół
podstawowych do udziału
w konkursie na grafikę
komputerową
pt. "Najładniejsza kartka wielkanocna".
I ORGANIZATOR
Organizatorem

Gminnego

konkursu

na

grafikę

komputerową

„Najładniejsza kartka wielkanocna” jest Szkoła Podstawowa im. Pokoju
w Żarkach Letnisku.
Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Poraj – Łukasz
Stachera.

II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Cele konkursu:
Propagowanie tradycji związanej ze świętami Wielkiej Nocy
Budzenie zainteresowania grafiką komputerową.
Rozwijanie

wrażliwości

estetycznej,

wyobraźni

i

ekspresji

plastycznej.
2. Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VII szkół
podstawowych. Odbywać się będzie w 2 kategoriach wiekowych

1 kategoria - Uczniowie klas I - III szkół podstawowych,
2 kategoria - Uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych,\
2. Pracę plastyczną pt. ”Najładniejsza kartka wielkanocna” uczniowie
mają wykonać przy pomocy edytora grafiki ”Paint” lub innego
programu graficznego pod kierunkiem opiekuna.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.
4. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego
autorstwa, takich jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje.
5. Praca musi być wydrukowana na kartce formatu A4 (rozmiar
rysunku 18 12 cm) (682 453 pikseli) oraz zapisana na płycie
w formacie bmp lub jpg (nazwa pliku np. JanKowalski.bmp),
a także opisana. Dopuszcza się, aby prace z danej szkoły były
nagrane na jednej płycie CD
6. W opisie zarówno na wydruku oraz na nośniku pamięci muszą być
umieszczone następujące informacje, tzw. metryczka:
a. Nazwa szkoły
b. Imię i nazwisko autora pracy oraz klasa i wiek
c. Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego uczeń
przygotował pracę
III TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
1. Prace należy składać w koszulkach lub białych kopertach bezpośrednio
w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku lub
nadesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Pokoju
ul. Szkolna 20
42-311 Żarki Letnisko

Termin składania prac – 14.03.2018 r., godz. 10:30
IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Przekazanie prac na konkurs
jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych oraz
prezentację

pracy

na

stronie

internetowej

organizatora

www.spzarkiletnisko.pl
2. Oceny dostarczonych prac dokona powołana przez organizatorów
Komisja Oceniająca. Wyniki zostaną ogłoszone 21 marca 2018 r. na
stronie internetowej www.spzarkiletnisko.pl. Osoby nagrodzone zostaną
powiadomione telefonicznie o zajętych miejscach i sposobie przekazania
nagród.

Wszystkim uczestnikom życzę ciekawych pomysłów i wiele radości
przy ich realizacji
Organizator konkursu:
mgr inż. Marta Cyran

