I Wojewódzki Konkurs na Grafikę Komputerową
pt. „Piksele wyobraźni – pojazd ze snów”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kazimierza
Królewicza 63, 71 – 551 Szczecin. Koordynator konkursu: Małgorzata
Nizińska, Agnieszka Nalepa.
2. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych
oraz kreatywności i wyobraźni artystycznej.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III – VI szkół podstawowych
z województwa zachodniopomorskiego.
 Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I kategoria – klasy III – IV
II kategoria – klasy V – VI
 Każde dziecko może wykonać 1 pracę. Można przesłać maksymalnie 10 prac
z danej szkoły (w każdej kategorii wiekowej). Prace zbiorowe oraz przesłane
drogą elektroniczną nie będą oceniane.
4. Założenia techniczne:
 Praca przedstawiająca pojazd ze snów powinna być wykonana za pomocą
programu MS Paint przy użyciu dowolnych narzędzi edytora grafiki.
 Wymagane jest stworzenie kompozycji na całej kartce, włącznie z tłem, a nie
tylko sam pojazd.
 Niedozwolone jest wykorzystanie ( kopiowanie) gotowych obiektów clipart,
obiektów graficznych, zdjęć, fotomontaży, itp. lub ich części.
 Należy ustalić rozmiar obrazu: 900 x 600 pikseli.
 Praca powinna być nadesłana w formie wydruku kolorowego na papierze
formatu A4 z załączoną płytą z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF,
JPEG. Każda praca (na odwrocie) oraz płyta powinna zawierać dokładne
dane o autorze tj. imię, nazwisko, klasa, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego.
 Praca na odwrocie powinna również zawierać krótki opis (od dwóch do pięciu
zdań), tzn. nazwę pojazdu i jego innowacyjne przeznaczenie.
5. Ocena prac i nagrody:
 Komisja konkursowa oceni poprawność pod względem merytorycznym oraz
technicznym, walory artystyczne pracy, kreatywność, różnorodność
wykorzystanych narzędzi edytora grafiki oraz samodzielność wykonania pracy.
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
W każdej kategorii komisja przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
6. Postanowienia końcowe:
 Prace należy nadsyłać do 15 stycznia 2018 roku na adres organizatora
z dopiskiem: I Wojewódzki Konkurs na Grafikę Komputerową pt. „Piksele
wyobraźni – pojazd ze snów”.
 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego 2018 roku. Prace konkursowe
oraz wyniki będą podane do publicznej wiadomości na stronie:
www.sp10szczecin.pl. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.





Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację
danych osobowych uczestników oraz prezentację pracy na stronie
internetowej organizatora konkursu.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: www.sp10szczecin.pl.

Małgorzata Nizińska

