KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu
dla klas IV - VI szkół podstawowych:
XVII wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (plakat w Paint)
IX wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ (w PowerPoint)

objęty honorowym patronatem Dyrektora RODN „WOM” Katowice
i opieką merytoryczną konsultantów WOM
Temat konkursu:

Biało – Czerwone to barwy niezwyciężone – kibicujemy „Niepodległej”
w ramach inicjatyw projektu „Dąbrowa dla Niepodległej…”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Organizator: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej
Partnerzy i członkowie JURY:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
doradcy metodyczni przedmiotów informatycznych województwa śląskiego,
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej,
Sponsorzy:
Wydział Oświaty oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,
Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach
Cele konkursu:
krzewienie kultury fizycznej oraz zasad fair play,
rozpowszechnianie idei motywowania i zagrzewania zawodników do sportowej rywalizacji,
podkreślenie idei kibicowania w Niepodległej Polsce, w naszym regionie,
zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy.
Regulamin konkursu:
I. Uczeń może wykonać tylko 1 grafikę i / lub1 prezentację.
II. Prace z metryczką należy wysłać wyłącznie na adres zssdgkonkurs@gmail.com
III. Zasady wykonania i wysyłania prac z metryczką:
1.

Prezentacja multimedialna powinna być:
a) zgodna z tematem konkursu
b) utworzona samodzielnie w Power Point
c) zapisana w postaci ppt / pptx o nazwie typu: P_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.ppt
np. P_ Sosnowiec_ SP2_Nowak_Jan.ppt (nie zapisywać jako zespół szkół czyli np. nie ZS3)
Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane.
(plik muzyczny wykorzystany w pokazie musi być dodatkowo załączony do e-maila)
d) posiadać slajd tytułowy
e) posiadać spis treści
f) przedostatni slajd musi zawierać netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów z Internetu)
g) ostatni slajd ma zawierać uzupełnioną Metryczkę (może być wstawiona jej fotografia)
h) czas prezentacji nie powinien przekraczać 2 minut (minimum 10 - maksymalnie 20 slajdów)
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2.

Prace graficzne powinny być:
a) zgodne z tematem konkursu
b) namalowane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Paint w rozdzielczości (obraz – atrybuty)
1200 x 850 pikseli
c) zapisane w postaci pliku jpeg (jpg) o nazwie typu Gr_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg
np. Gr_Bedzin _ SP35_Nowak_Jan.jpg (nie zapisywać jako zespół szkół czyli np. nie ZS3).
Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane.
d) nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku
e) metryczkę należy uzupełnić i wysłać w postaci pliku jpeg o nazwie typu
GrM_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg np. GrM_DabrowaG_ SP3_Nowak_Jan.jpg )

3.

Metryczka do uzupełnienia:
METRYCZKA
imię nazwisko klasa autora
klasa, szkoła
adres szkoły, nr telefonu
imię nazwisko nauczyciela (opiekuna)
telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna
Koniecznie!!! wykorzystane linki z Internetu * tylko w przypadku grafiki (bo w prezentacji są w netografii)
nazwa pliku (prezentacji lub grafiki) z rozszerzeniem
- zgodna z wytycznymi w regulaminie

4.

Wraz z pracami nauczyciel powinien przesłać w treści e-maila (nie jako załącznik):

ZESTAWIENIE PRAC wysłanych przez szkołę na konkurs
„Zagłębiowski Konkurs Grafiki Komputerowej”/ „Zagłębiowski Konkurs na Prezentację Multimedialną”
(niepotrzebne skreślić)
szkoła:..........................................................................................(nie zespół szkół) w.....................................................
adres e-mail nauczyciela:............................................................ telefon:....................................... ........
ilość grafik...................autorzy.................................................... opiekunowie......................................
ilość prezentacji ..........autorzy.................................................... opiekunowie......................................

IV. Jak przesłać duże pliki:
Jeśli pliki są zbyt duże do przesłania pocztą, należy je zapisać na Google Dysk (na stronie google.pl wciśnij
kratkę Aplikacje google, Dysk, zaloguj się z poczty gmail.com i wyślij załącznik z użyciem dysku google,
kliknij udostępnienie dla odbiorcy!!!) – pomoc o Google Drive: https://www.google.pl/intl/pl/drive/
V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie prac:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu, w tym
na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika i opiekuna przez organizatorów konkursu,
publikowanie wyników konkursu, bezpłatne opublikowanie zdjęć z konkursu z osobą uczestnika konkursu
i przetwarzanie prac uczestników (w tym nieodpłatne publikowane oraz bezpłatnie używane w celach
promocyjnych) - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

Nauczyciele-opiekunowie zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów.
VI. Terminarz konkursu i dodatkowe informacje:
1. Nadesłanie prac, metryczek i wykazu prac do 28 lutego 2018 r. (wyłącznie pocztą elektroniczną).
2. Prace przesłane do organizatora po terminie, niezgodne z tematem, niezgodne z regulaminem, dosłane
pocztą tradycyjną - zostaną zdyskwalifikowane.
3. Wszystkie prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość
publikowania ich na stronie internetowej szkoły oraz ich użycia w trakcie pokazu na finale konkursu (w celu
reklamowania konkursu).
4. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na kwiecień 2018 r. Opiekunowie laureatów zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną.
5. Decyzje Jury (wskazanego na odwrocie) są ostateczne.
6. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą. Mogą być przesłane pocztą elektroniczną wyłącznie
skany dyplomów. Można odebrać nagrody przez pośredników na podstawie upoważnienia lub w innym
terminie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 508-550-621 - Anna Łukasik doradca metodyczny).
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