
REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO  

SIENKIEWICZ w PIKSELACH 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Głobinie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 11-go maja 2016 r. i trwać będzie do 14 czerwca 2016r. 

3. Tematyka prac konkursowych dotyczy osoby Henryka Sienkiewicza oraz jego dzieł. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi Danielowi Podkowicz na nośniku 

elektronicznym zapakowanym w kopertę (płyta CD-R, DVD, karta pamięci, pendrive) do dnia 

10-go czerwca 2016 roku. 

2. Praca konkursowa ma być pracą wykonaną w technice grafiki komputerowej o rozdzielczości 

minimum 3500x2500 px (pikseli), dopuszczalny format pliku graficznego to .jpg, .png, .bmp. 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi (nie 

wolno korzystać z gotowych grafik dostępnych w Internecie, skanować materiałów, umieszczać 

klipartów). 

4. Proponowane, darmowe programy do wykonania prac: Gimp, Krita, Inkscape, LibreOffice Draw, 

Microsoft Paint. 

5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

6. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste 

do przekazanej pracy. 

8. Każdy uczestnik konkursu powinien podać na kopercie z nośnikiem tytuł oraz swoje dane: imię i 

nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace 

niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. 

10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

Wyniki konkursu i nagrody  

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania 

nagród. 



4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej 

szkoły www.spglobino.hg.pl oraz podczas obchodów 70-lecia szkoły. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i wydruków prac na wszelkich polach. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.spglobino.hg.pl 

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte 

w niniejszym regulaminie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 

innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 


