Ogólnopolski KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
dla uczniów klas I – VII

„Znaczek pocztowy na jubileusz SP 2 w Lipnie”
Regulamin konkursu:
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego
87-600 Lipno
ul. Okrzei 1
.
Koordynatorem konkursu jest pani Bożena Stark (e-mail: starki4@wp.pl).
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Lipno, MCK Lipno, TL
Celem konkursu jest:
- zaprojektowanie znaczków pocztowych i doskonalenie umiejętności pracy
w edytorze grafiki PAINT.
- wdrażanie do aktywnej, twórczej pracy i rozwijanie talentów uczniowskich.
Uczestnicy: uczniowie klas I –VII Szkoły Podstawowej(kategorie I-III, IV- VII).
Czas trwania konkursu: od 8.05.2018r. do 31.05.2018r.
Praca konkursowa:
- praca konkursowa- projekt znaczka pocztowego - powinna być przygotowana
samodzielnie przez ucznia w ogólnodostępnym edytorze grafiki Paint.
- plik jpg z pracą konkursową dodany jako załącznik do wiadomości e-mail
powinien być zatytułowany imiennie z podaniem szkoły i klasy – np. „Adam
Kowalski_SP2 Lipno” .
- prace w wyżej opisanej formie należy przesłać do dnia 31 maja 2018 roku
do p. Bożeny Stark z informacją uzupełniającą - nazwą i adresem szkoły, imieniem
i nazwiskiem nauczyciela, który wspierał uczestnika oraz z dołączonym (również w
wersji elektronicznej) „OŚWIADCZENIEM NAUCZYCIELA” (Załącznik do
Regulaminu).

Ocena prac:
Komisja konkursowa zwracać będzie uwagę na zgodność prac z tematem,
pomysłowość i samodzielność wykonania pracy oraz umiejętność pracy w programie
graficznym. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.
- Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 5 czerwca 2018r.
-Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
Postanowienia końcowe :
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma
z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.
- Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te prace, które wpłyną do
Organizatora w terminie wskazanym w regulaminie.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów. W takim przypadku
Organizator zobowiązuje się powiadomić placówki uczestników drogą elektroniczną
lub telefonicznie.
- Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
- Nauczyciel wspierający ucznia powinien uzyskać pisemną zgodę rodziców na
przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka – autora pracy oraz na
upowszechnienie pracy. Wypełnia także ,,Oświadczenie Nauczyciela” i scan tego
oświadczenia doda jako załącznik do zgłoszenia pracy w konkursie.
Za zdobycie I,II,III miejsca Komisja oceniająca prace przyzna nagrody i dyplomy.
Przewidziane są również wyróżnienia.
Podziękowania będą wysyłane także dla nauczycieli laureatów.
Przekazanie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie przez uczestnika i jego
opiekuna niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na publikację pracy
podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z 29 sierpnia 1997 r.

e-mail do nadsyłania prac konkursowych: starki4@wp.pl
tel. kontaktowy B. Stark - 508 146 818

ZAŁĄCZNIK– oświadczenie nauczyciela
Oświadczam, że posiadam zgodę prawnego opiekuna autora/autorów pracy graficznej na
udział, na przetwarzanie i publikację danych osobowych dziecka – autora pracy oraz na
upowszechnienie pracy (w tym na zamieszczenie jej przez Organizatora w mediach).

---------------------------------------------------------------------------(imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa)

w konkursie GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
pt. „Znaczek pocztowy na jubileusz SP 2 w Lipnie”
organizowanym przez SP2 w Lipnie

Dane szkoły:

_______________________________________________
Imię i nazwisko nauczyciela:

_______________________________________________
Adres e-mail szkoły lub nauczyciela:

______________________________
Telefon kontaktowy:

_________________________ data ____________________

