
IV Międzyszkolny

Konkurs Grafiki Komputerowej

 
„Jak dbać o Ziemię”

Celem konkursu jest wywołanie u uczniów poczucia możliwości wpłynięcia
swoim  zaangażowaniem  na  promowanie  szeroko  rozumianej  ekologii.
Oczywiście ważne jest rozwijanie zainteresowań zabawą i pracą z komputerem,
kształcenie  wyobraźni,  twórczego  myślenia  oraz  zachęcanie  dzieci  do
twórczości  w formie  graficznej,  a  także  prezentowanie  jej  szerszemu gronu
odbiorców.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej.

2. Organizatorem konkursu jest SP nr 7 im. A. Mickiewicza w Gliwicach
ul. Tarnogórska 59.

3. Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu i  wykonaniu przez
ucznia  plakatu  w  formie  pracy  graficznej w  edytorze  grafiki
komputerowej pod hasłem  „Jak dbać o Ziemię”

4. Technika  wykonania pracy: program graficzny Paint. 

5. Kryteria oceny pracy: 

 zgodność z tematem, pomysłowość

 wykorzystanie  zaawansowanych  narzędzi  programu  Paint
np. kopiowanie, obracanie, przerzucanie, pochylenie, narzędzie krzywa

 wyeksponowane  elementy  grafiki  3D  np.  poprzez  dodania  cienia  do
obiektu, efektu perspektywy itp., jednym słowem, aby rysunek nie był
płaski, dwuwymiarowy

6.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  przesłanie  prac  na  adres
organizatora .

7.  Prace  zgłaszane  do  konkursu  powinny  być  przesłane  na  adres
poldek40@op.pl

8. Drogą elektroniczną proszę umieścić oryginały prac oraz plik tekstowy,
w którym umieszczamy następujące informacje: imię i nazwisko autora,
do  której  klasy  uczęszcza,  adres  szkoły,  imię  i  nazwisko  nauczyciela,
który opiekuje się uczniem, e-mail nauczyciela. 



9.  Nadesłane prace nie będą zwracane.

10. Grafiki  nadsyłane  na  konkurs  muszą  spełniać  wszystkie  kryteria
PRAW AUTORSKICH, których autorzy zobowiązują się przestrzegać.

11. Za  prawidłowy  przebieg  Konkursu  odpowiedzialna  jest  Komisja
Konkursowa powołana przez organizatora.

12. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

13. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie w SP nr 7 oraz na
stronie WWW szkoły.

14. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną wręczone pocztą lub osobiście.

15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC do 15 maja 2015r.

Wyniki będą ogłoszone na stronie  http://sp7gliwice.pl/ 

do 22 maja 2015r.
KONTAKT: e-mail: poldek40@op.pl

Oranizatorzy:      Leopold Tumidajewicz -nauczyciel zajęć komputerowych

                               Joanna Wrześniewska -nauczyciel przyrody
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