SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

,,MOJA MAŁA OJCZYZNA”
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EDUKACJI”

REGULAMIN
ORGANIZATOR:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
- Gimnazjum nr 26 w Tomsku
PARTNER:
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
CELE KONKURSU:
- popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu
- pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży,
- pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. ADRESAT:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Białymstoku i
Tomsku
2. KATEGORIA
- klasy VII–VIII i III gimnazjum
3. WYMAGANIA:
- zadanie uczestników polega na samodzielnym (przez jednego autora) wykonaniu w dowolnym programie
graficznym pracy na temat ,,Moja mała ojczyzna”
- każda szkoła może zgłosić do konkursu 10 prac graficznych wykonanych indywidualnie
- prace muszą być zapisane w jednym z formatów: gif, jpg, png według schematu:
ImięNazwisko_Szkoła (np. JanKowalski_SP13Bialystok)

- prace należy przekazać w wersji papierowej format A4 i elektronicznej (płyta CD lub DVD); wszystkie
prace zgłoszone przez szkołę powinny znajdować się na jednym nośniku. Nośniki muszą być trwale
zapisane.
- praca musi być trwale opisana na odwrocie wydruku: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon
kontaktowy i nazwa programu w jakim została wykonana.
4. TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
- termin nadsyłania prac upływa 13 września 2018 r. (liczy się data wpływu do placówki),
- prace należy nadsyłać na adres organizatora konkursu lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły –
SP5, ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok
- prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do
organizowania wystaw i w ramach publikacji
- prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
- o wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników do dnia 30 września 2018 r. na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 http://www.sp5.bialystok.pl/ i gimnazjum w Tomsku
http://www.gim26.tomsk.ru/
- wręczenie nagród nastąpi w październiku 2018 r. (o terminie laureaci zostaną powiadomieni)
5. KRYTERIA OCENY I NARODY:
- powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
o zgodność z tematem,
o samodzielność wykonania pracy,
o pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
o estetykę wykonania,
- laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
- decyzje jury są ostateczne.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do
nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych z konkursem i projektem, w ramach
którego konkurs jest organizowany ,,Razem dla edukacji – Rodzina polonijna”, w tym promującymi konkurs
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu USTAWY z dn. 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. Poz. 1000.

- Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława
Broniewskiego w Białymstoku reprezentowana przez dyrektora szkoły.
- każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie.
- dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
- nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, oraz
uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie,
- zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie http://www.sp5.bialystok.pl/ oraz
http://www.gim26.tomsk.ru/
- prace nieopisane i bez karty zgłoszenia oraz niezgodne z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie,
- nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia przechodzą do puli
nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu.

7. DODATKOWE INFORMACJE
- szczegółowych informacji o konkursie udzielają:
Wiesława Kolosa wiesiak25@op,. Agnieszka Bielska bielski2004@msn.com,
Barbara Buńko bbunko@o2.pl oraz Jerzy Okrasiński jeok@wp.pl (informatyk)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu grafiki komputerowej pt.,,MOJA MAŁA OJCZYZNA”
realizowanego w ramach projektu ,,Razem dla Edukacji”

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ……………………………............................................
Telefon kontaktowy uczestnika/ prawnego opiekuna ................................................................
Adres szkoły uczestnika konkursu ...….………… …………………………..………………..
Imię i nazwisko nauczyciela oraz nr telefonu ………………………………………………….

Zgoda rodzica/opiekuna autora prac konkursowych na jego udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych *
Podpis rodzica/opiekuna (czytelny) ………………….…………………………………….

Podpis autora pracy ……………………………..…………………

Podpisanie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
i przekazaniem praw autorskich na rzecz ORGANIZATORA KONKURSU.

……………………………., …………………………………….
Miejscowość,
Data

* dotyczy uczestników poniżej 18 roku życia

