„GIMPek”
KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I KLAS GIMNAZJALNYCH

Temat konkursu: POTĘGA WYOBRAŹNI
I. Regulamin konkursu grafiki komputerowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
1. Organizator konkursu:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu
2. Cel konkursu:
 rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów oraz popularyzacja darmowego programu
do tworzenia grafiki GIMP
3. Zasady konkursu
 konkurs adresowany jest do uczniów podstawowych oraz szkół gimnazjalnych z całej Polski. Prace mogą
przesyłać również placówki edukacyjne, świetlice, młodzieżowe domy kultury, pod warunkiem, że uczestnicy
są w wieku ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej
 prace konkursowe powinny być dostarczone lub przesłane na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej:
mdk_przemysl@poczta.onet.pl do dnia 27 kwietnia 2018 /decyduje termin dostarczenia pracy do organizatora,
a nie data stempla pocztowego/
 w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu,
prace graficzne szkoły nagrane na płycie CD.
 nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę placówki/szkoły. W
przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę/placówkę wszystkie pracy powinny znajdować się w
na jednym nośniku.
 Plik pracy powinien być zapisany w formacie XCF (warstwy nie mogą być połączone) oraz wyeksportowany
do jednego z formatów: JPG, PNG, GIF, PDF. Inne formaty plików nie podlegają ocenie.
 Uczeń oraz opiekun podpisujący się w na karcie zgłoszenia zaświadczają, że praca została wykonana
samodzielnie nie naruszając praw autorskich osób trzecich.
 Szkoła/placówka może przesłać dowolną ilość prac, jednak praca nie może być wykonana zespołowo.
 Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego reprodukowania
oraz zamieszczania na stronach internetowych organizatora
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu do 11 maja 2018
 Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły/placówki) oraz ich nazwiska
wraz z opiekunami zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – www.mdkprzemysl.pl
4. Adresaci konkursu
• uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych z całej Polski
5. Kryteria oceny prac
 prace uczniów muszą zostać wykonane wyłącznie w programie graficznym GIMP;
 komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora, oceniać będą prace biorąc pod
uwagę m.in.: zgodność pracy z tematem, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne oraz estetykę
wykonania.
6. Postanowienia końcowe
 regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie organizatorów: www.mdkprzemysl.pl
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie
 komisja konkursowa przyznaje jeden tytuł laureata konkursu dla dwóch kategorii: 1) szkoły podstawowe 2)
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe
 decyzja komisji jest ostateczna
 Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu na adres email:
mdk_przemysl@poczta.onet.pl

/pieczęć szkoły/

ZGŁOSZENIE
GIMPek -konkurs grafiki komputerowej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów
1. Dane uczestnika konkursu:
Nazwisko i imię: ………………………..…………………………………….
Klasa: ..………………………………..……
2. Dane nauczyciela (opiekuna) ucznia:
Nazwisko i imię: .…………………………………..………………………….
e-mail: .……..……………………………….
3. Dane szkoły/placówki:
Nazwa szkoły/placówki: .………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………….
telefon: .….…………………………………………..
1. Oświadczam, że jestem autorem wykonywanej pracy konkursowej na konkurs oraz,
że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienie Regulaminu konkursu
3. Rodzic / Opiekun prawny ucznia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu, w tym na publikację na stronie internetowej organizatora konkursu.

Podpis ucznia
…………………………………..

data i podpis opiekuna
.………………………………

Niniejszy formularz należy wydrukować i podpisać. W przypadku wysłania zgłoszenia emailem, można go przesłać jako zeskanowany dokument w
załączniku.

