PATRONAT HONOROWY:
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej
ADRESACI:
Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych województw śląskiego oraz małopolskiego.
CELE KONKURSU:
- pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
- przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych,
- prezentacja twórczości uczniów,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- aktywacja nauczycieli do pracy przy organizacji konkursu.
ZASADY UCZESTNICTWA:
Szkoła wyłania w dowolny sposób pięciu uczniów z klas V – VIII.
Uczestnicy konkursu wykonują projekt kartki wielkanocnej w ogólnodostępnym programie graficznym
GIMP.
Prace powinny być:
a) zgodne z tematem konkursu i wykonane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Gimp w
rozdzielczości 1200x850 px (pikseli) z warstwami. Można stosować klonowanie i filtry;
b) zapisane jako plik Gimp o rozszerzeniu xcf z nazwą typu nazwisko_imię_szkola.xcf
z zachowaniem warstw;
c) dodatkowo wyeksportowane jako plik jpeg o tej samej nazwie;
d) nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku;
e) nie dopuszcza się wykorzystania gotowych elementów pobranych np. z Internetu;
f) prace, które nie będą zawierały warstw nie będą oceniane;
g) prace uczniów należy przesłać na adres sp16dg@gmail.com do dnia 14.04.2022r;
h) w treści wiadomości prosimy o przesłanie metryczki oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
i) prace konkursowe muszą być zweryfikowane i wysłane bezpośrednio poprzez nauczyciela
opiekuna;
j) o wynikach konkursu zostaną poinformowani opiekunowie do 14 maja 2022, wyniki zostaną
również zamieszczone na stronie internetowej szkoły;
k) o formie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród opiekunowie oraz uczestnicy zostaną
poinformowani w późniejszym terminie /w zależności od sytuacji epidemicznej/. Dopuszcza się
możliwość wysłania nagród pocztą.

Metryczka
imię nazwisko autora
szkoła
dane kontaktowe szkoły/tel., e-mail /
dane opiekuna pracy
Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
 zgodność z tematem,
 walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja itp.)
 oryginalność pracy.
KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Wioletta Domachowska –Macek
mgr Kinga Kantor
mgr Marta Urbaniak
Życzymy powodzenia oraz zapraszamy
uczniów do udziału w konkursie

