
 

 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 

w konkursie międzyszkolnym grafiki komputerowej 

          

„ Jestem zdrowy bo… pływam, skaczę, biegam, tańczę ” 

  

Cele  konkursu 

1. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja grafiki komputerowej, jako współczesnej dziedziny sztuki, 
ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej, wymiana doświadczeń, 
doskonalenie warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej. 

2. Rozwijanie w uczniach twórczego i kreatywnego myślenia i umiejętności wykorzystywania nowoczesnej 
technologii informatycznej w praktyce oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

3. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, turystyce 
i rekreacji. 
 
 

Regulamin  konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych. 

1. Klasy IV - VI – należy wykonać plakat w formacie A4 promujący sport jako zdrowy styl życia. W aplikacji 
Word albo Publisher. Ilustracje wykorzystane w plakacie powinny być wykonane samodzielnie, można 
też korzystać z galerii CllipArt. Plakat należy wykonać indywidualnie. Max 3 plakaty z jednej szkoły. 

2. Klasy I – III – należy wykonać rysunek o dowolnych wymiarach w programie graficznym Paint, ulubionej 
dyscypliny sportowej. Max 3 rysunki z jednej szkoły.. 

3. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu. 
4. Wydrukowane i podpisane prace należy dostarczyć do 25 kwietnia 2014 do nauczyciela informatyki – 

Mariusza Rudzińskiego 
5. Prace zostaną wysłane do organizatora konkursu na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi,  
ul. Przybyszewskiego 15/21, Tel. 42 684 17 94. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) i oświadczenie o wyrażenie zgody na 
udział w konkursie ( załącznik nr 2)  

7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 
autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz 
że wykorzystane do pracy konkursowej materiały nie naruszają praw autorskich. 

8. Uczestnicy konkursu, udzielą organizatorowi  zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego 

do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu 

(załącznik nr 3) 
9. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych 

prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję 
w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. 
nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 



komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, 
prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez 
nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 

10. Szkoły biorące udział będą powiadomione o terminie uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom. 
 
 

Zasady oceny przygotowanych prac 

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych. 
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność 
prezentowanego materiału, a także: 

1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w plakacie informacji. 
2. Przejrzysty i uporządkowany układ plakatu, rysunku. 
3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 
prezentowania na stronie Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi. 

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia 

 

Organizatorzy 

Bożena Tomasik 

Renata Jatczak 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………..……………kl. ………. 
 
Nazwa i adres szkoły:  
 
.............................................................................................. 
 
............................................................................................... 
 
Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….………….. 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ Jestem zdrowy bo… 

pływam, skaczę, biegam, tańczę ” 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM 

I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW 

 W związku z przystąpieniem do Konkursu ……………………………………..……………, ja, niżej 

podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich 

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi wraz z podaniem imienia, nazwiska 

i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu  

…………………………………………………...………………………………………….….., 

                              ( Imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

Ucznia/uczennicy  klasy …………. Szkoły ………………………………………….……… w 

………………………...……. , 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1)            dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2)            dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  a w 

szczególności na liście uczestników konkursu oraz na liście laureatów, 

3)            podanie danych jest dobrowolne,  jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie, 

4)            mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5)            potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 10 w Łodzi oraz akceptuję jego zapisy. 

…………………………………..                                                                    ……………………………

………….. 

               (data)                                                                    podpis składającego oświadczenie * 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) 

nieletniego uczestnika 



 Załącznik nr 3 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie występów  oraz na publikację wszelkich utrwalonych w 

ten sposób materiałów. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku ( zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity Dz. U. z 2000r  nr 80 

poz. 904) przez Organizatora na zasadzie wyłączności, utrwalonego podczas występów na fotografiach 

oraz zapisach video. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez 

zamieszczenie wykonanych fotografii lub nagrań w materiałach promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 

10 w Łodzi oraz publikacji na stronie internetowej. Zgoda obejmuje wykorzystanie fotografii  i nagrań 

pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. 

Uczestnik Konkursu przekazuje do Organizatora nieograniczone, pod względem czasowym i 

terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania ww. wizerunku w całości  i we 

fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji . 

  

…………………………………..                                                                    ……………………………

………….. 

               (data)                                                                    podpis składającego oświadczenie * 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) 

nieletniego uczestnika 

  

 


