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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY  

„MALOWANE WIELKANOCNĄ” 
 

Gimnazjum nr 3  
im. Jana Pawła II  
w Płocku  

zaprasza nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjów do udziału 
w międzyszkolnym konkursie na wykonanie komiksu lub animacji o tematyce wielkanocnej. 
Zgłoszenie szkoły do konkursu należy przesłać do 10 marca 2013r. (załącznik nr 1) na adres: 
wielkanocne@op.pl. Regulamin konkursu znajduje się także na stronie szkoły pod adresem 
www.g3plock.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

__________________________________________________________ 
REGULAMIN KONKURSU 

1. Nazwa konkursu: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY „MALOWANE 
WIELKANOCNĄ” 

2. ORGANIZATOR KONKURSU: Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku 
3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ: Monika Boćkowska, Dorota Czekaj 
4. CELE: 

 popularyzacja grafiki i animacji komputerowej jako sztuki, 

 rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży, promowanie młodych talentów, 

 kultywowanie ludowych i chrześcijańskich tradycji związanych z Wielkanocą, 

 zachęcanie do efektywnej pracy w zespole. 
5. UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

 w konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i 1-3 
gimnazjów, 

 prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w 
przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako 
całości i nie podlega zwielokrotnieniu, 

 uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, 

 w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane, 

 zadaniem uczniów jest wykonanie komiksu lub animacji o tematyce 
wielkanocnej, 

 nadesłana praca: 
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 komiksowa powinna stanowić  zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 6 
stron (układ i liczba rysunków na stronie jest dowolna, format A4 – 210 x 297 
mm, układ wyłącznie pionowy), 

 multimedialna - (czas trwania: od 30 do 120 sekund, technika dowolna (2D 
lub 3D), format: MP4 lub inny dający się odtworzyć w Media Player lub Quick 
Time). 

 przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, 
że nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma 
zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych 
wizerunków w celu udziału w konkursie na komiks lub animację o tematyce 
wielkanocnej. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia 
ich praw odpowiada uczestnik, 

 organizator konkursu nie zwraca prac jego uczestnikom, 

 każdej pracy muszą towarzyszyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, 
klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką animacja została 
wykonana, nazwę i adres szkoły oraz nr telefonu, nazwę  programu, w którym 
wykonano pracę. Te informacje powinny być umieszczone w e-mailu, do którego 
będą dołączone animacje. Obowiązkowo należy przesłać pocztą oświadczenie 
(załącznik nr 2), 

 za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne. 

 do etapu międzyszkolnego konkursu przechodzą maksymalnie trzy najlepsze 
prace z etapu szkolnego w każdej z dwóch kategorii wiekowej: 

 klasy IV-VI szkoła podstawowa 

 klasa I-III gimnazjum 
6. KRYTERIA OCENY: 

 oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania, 

 stopień nawiązania do tradycji wielkanocnej. 
7. TERMIN WYSŁANIA PRAC: 

 uczestnicy konkursu wysyłają pracę e-mailem do 25 marca 2013 roku na adres 
wielkanocne@op.pl 
8. NAGRODY: 

 na podstawie nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, 

 najlepsze prace zostaną nagrodzone, 

 Nauczyciele/opiekunowie otrzymają podziękowania, 

 ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca 2013 roku. 
Dyplomy i nagrody zostaną rozesłane pocztą do zwycięzców na adres szkoły. 
9. UWAGI KOŃCOWE: 

 przesłanie pracy i oświadczenia oznacza akceptację regulaminu, 

 wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły pod adresem 
www.g3plock.pl, 

 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. 
Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wielkanocne@op.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

„MALOWANE WIELKANOCĄ” 
 
 

1. 
Pełna nazwa szkoły, adres numer 
telefonu, adres e-mail 

 

2. Imię i nazwisko ucznia  

3. Klasa  

4. Nauczyciel prowadzący  

5. 
Nazwa programu, w którym 
została wykonana praca 

 

 
 

……………………………………………, dn…………………………2013r. 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY „Malowane Wielkanocą” 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy córki/syna 
 

.................................................................................................................................biorącej(go) 
(Imię i nazwisko ucznia) 

udział w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE INORMATYCZNYM „MALOWANE WIELKANOCĄ” 
organizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku;  www.g3plock.pl/en. 

 
……………………………………….. 

(PODPIS RODZICA) 
 

…………………………………, dn. ………………………….. 2013 r. 
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA) 

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 883). Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji 

komiksów i animacji, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do 

swoich danych i ich poprawienia. 


