REGULAMIN KONKURSU historyczno - graficznego „Ciekawa historia”
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Sztutowie.

CELE KONKURSU
• zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania historii
• kształtowanie postawy patriotyzmu w nawiązaniu do postaci ważnych w historii Polski
• rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności graficznych wśród dzieci i młodzieży
• rozwijanie kreatywności uczniowskiej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe:
a) kategoria I – od I do III Szkoły Podstawowej
b) kategoria IV-VIII Szkoły Podstawowej





każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę wykonaną indywidualnie, organizator nie
przyjmuje prac zbiorowych
pracę należy podpisać w nazwie pliku” imię, nazwisko, klasa – przykład :
jankowalski4b
wytworzona grafika będzie wyświetlana na ekranach wirtualnych w szkole oraz na szkolnym
facebooku i stronie internetowej
złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, osoby dostarczające
prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich
danych osobowych.

ZADANIE KONKURSOWE
Zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu w jednym pliku graficznym :
rysunku, memie, przerobionego zdjęcia
ciekawostki z życia polskiej postaci historycznej
np. królów, przywódców, dowódców, wynalazców lub innych osobistości zasłużonych dla Polski.
Informacja musi być zgodna z prawdą.
• format pracy dowolny
• typ pliku dowolny graficzny. jpg, .png, .gif
• prace można wykonać w dowolnym programie graficznym np.
pojedynczy slajd w Powerpiont.

paint, canva, również jako

Dopuszcza się narysowanie pracy, jednak musi być ona zeskanowana lub dostarczona do utworzenia
z niej pliku cyfrowego.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Termin dostarczania prac upływa 20 czerwca 2022- poniedziałek.
Prace konkursowe należy wysłać na adres email: j.majos@szkolasztutowo.pl
Można je również wysłać korzystając z uczniowskiej poczty Outlook i wysłać do nauczycieli
informatyki pani Magdaleny Nakielskiej lub Jagody Majos – Daleckiej.
KOMISJA KONKURSOWA
Komisję konkursową powołają Organizatorzy.
Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:
• sposób ujęcia tematu, zgodność z tematyką • walory artystyczne • oryginalność projektu,
kompozycja • własna interpretacja • samodzielność wykonania pracy
FINAŁ KONKURSU
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni 22 czerwca 2022 na apelu związanym z zakończeniem roku
szkolnego
Zapraszamy do udziału!

