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KONKURSY dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o WOJEWÓDZKIM zasięgu: 

 XVI ZAGŁĘBIOWSKI  KONKURS GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ  
VIII ZAGŁĘBIOWSKI  KONKURS NA FILM  

pod patronatem Dyrektora RODN „WOM” Katowice 

„100 lat sportu w moim mieście” 
(kontynuacja „100 inicjatyw na 100-lecie Dąbrowy Górniczej” ) 

Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki 

w Dąbrowie Górniczej Anna Łukasik oraz nauczyciele: Wioletta Domachowska-Macek i Anna Mackiewicz. 

Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,  Regionalny 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, doradca metodyczny przedmiotów informatycznych wszystkich 

typów szkół w Katowicach Beata Rutkowska, doradca metodyczny informatyki i techniki w Chorzowie, Świętochłowicach, 

Siemianowicach Śląskich  Grażyna Piotrowska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej Olga Łakomik, 

Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach. 

Cele konkursu:  

- rozbudzanie zainteresowań uczniów, promocja rodzimych sportowców, promocja ciekawych miejsc, 

- zachęcanie do poszukiwania alternatywnych form spędzania czasu wolego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 

- prezentacja sylwetek sportowców z danego regionu, 

- ukazanie możliwości uprawiania sportu w okolicy na tle innych miast województwa. 

Regulamin konkursu: 

I. Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z  terenu województwa śląskiego. 

II. Zasady wykonania i dostarczania prac (maksymalnie 1 grafika i/lub 1 film od ucznia) wraz z metryczką: 
 

 

szczegółowe zasady wykonania filmu w Windows Movie Maker 

Film powinna być: 
1. zgodny z tematem konkursu 

2. samodzielnie wykonany w Windows Movie Maker 

3. zapisany w postaci pliku o nazwie typu  o nazwie typu F_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.wmv np. 

F_Slawkow_ G2_Kowalski_Jan.wmv  lub F_Slawkow_IVLO_Kowalski_Jan.wmv (wmvx) 

     Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane. 

4. czas filmu nie powinien przekraczać 2 minut 

5. w napisach początkowych należy umieścić tytuł filmu 

6. przedostatni kadr filmu powinien zawierać netografię (szczegółowy wykaz linków do wykorzystanych 

materiałów pobranych z Internetu) 

7. w napisach końcowych należy umieścić imię i nazwisko autora w uzupełnionej metryczce 

(np. sfotografowanej), 

8. dopuszcza się użycie gotowych filmików za podaniem ich źródła, pod warunkiem, iż są one na licencji 

Open Source. 

9. na adres zssdgkonkurs@gmail.comm   należy wysłać: 

a. ww. plik wmvx (wmv)  (o poprawnej nazwie) 

b. plik jpeg (o nazwie typu  FO_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg   np. FO_DabrowaG_ 

G12_Kowalski_Jan.jpg ) zawierający skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych 

osobowych 

Jeśli pliki są zbyt duże do przesłania pocztą, należy je zapisać na Google Dysk (na stronie google.pl wciśnij 

kratkę Aplikacje google, Dysk, zaloguj się z poczty gmail.com i wyślij załącznik z użyciem dysku google, 

kliknij udostępnienie dla odbiorcy!!!) – pomoc o Google Drive: https://www.google.pl/intl/pl/drive/ 

mailto:zssdgkonkurs@gmail.comm
https://www.google.pl/intl/pl/drive/
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METRYCZKA  - należy uzupełnić oraz: 

- do grafiki: zeskanować łącznie z oświadczeniem o danych osobowych  i wysłać jako plik jpeg zgodnie z regulaminem 

- do filmu: wstawić jako zdjęcie w ostatnim kadrze filmu (napisy końcowe) 

imię nazwisko klasa autora  
klasa (poziom), szkoła   

adres szkoły, nr  telefonu   
imię nazwisko nauczyciela (opiekuna)  

telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna   
Koniecznie!!!          wykorzystane  linki  

nazwa pliku stanowiącego pracę zgodna z wytycznymi w 

regulaminie (w tym rozszerzenie) 
 

 

III. Wraz z pracami nauczyciel powinien przesłać w treści e-maila (nie jako załącznik): 

ZESTAWIENIE PRAC wysłanych przez szkołę na konkurs 

„Zagłębiowski Konkurs Grafiki Komputerowej” /„Zagłębiowski Konkurs na Film”  (niepotrzebne skreślić) 

szkoła:..........................................................................................w......................................................... 

adres e-mail nauczyciela:............................................................ telefon:............................................... 

ilość grafik..............autorzy.................................................... opiekunowie........................................... 

ilość filmów.............autorzy.................................................... opiekunowie........................................... 

IV. Terminarz konkursu i dodatkowe informacje: 
1. Nadesłanie prac (zgodnie z wymogami plików) w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2017 r. 

(decyduje termin wpłynięcia prac do Zespołu Szkół Sportowych) 

Adres: zssdgkonkurs@gmail.com  

z tematem: np. „Gim - konkurs Grafiki”,   „ Gim - konkurs na Film”   lub  „PG - konkurs na Film” itp. 

2. Prace przesłane po terminie do organizatora, niezgodne z tematem, niezgodne z regulaminem 

zostaną zdyskwalifikowane. 
3. Wszystkie prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość 

publikowania ich na stronie internetowej szkoły w celu reklamowania konkursu.  

szczegółowe zasady wykonania grafiki komputerowej w Gimp 

Prace graficzne powinny być: 
1. zgodna z tematem konkursu 

2. wykonane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Gimp  w rozdzielczości 1200x850 px (pikseli) 

3. zapisane jako plik w Gimp z zachowanymi warstwami o rozszerzeniu xcf o nazwie typu G_miasto_ 

szkoła_nazwisko_imię.xcf np: G_Katowice_ G2_Kowalski_Jan.xcf lub G_Bedzin_IILO_Zych_Ala.xcf 

4. dodatkowo wyeksportowane jako plik jpeg o nazwie typu G_ miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg np.: 

G_Katowice_ G2_Kowalski_Jan.jpg   lub G_Bedzin_IILO_Zych_Ala.jpg 

5. nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku 

6. w wypadku fotomontażu należy dołączyć: 

a. oryginalne zdjęcia własnego autorstwa i oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć  

b. link do zdjęcia z Internetu wykorzystanego do fotomontażu (w tabeli w metryczce) 

oraz oświadczenie, że fotomontaż został wykonany samodzielnie i uczeń nie narusza praw 

autorskich (zdjęcie jest na licencji np. Open Source; gdzie szukać darmowych zdjęć: 

http://eredaktor.pl/fotografia-i-grafika/gdzie-szukac-darmowych-zdjec/ ) 
c. użycie ww. zdjęcia jest możliwe pod warunkiem poddania go twórczej obróbce. 

7. należy wysłać na adres: zssdgkonkurs@gmail.com  

a. ww. plik jpeg zawierający grafikę (o poprawnej nazwie) 

b. ww. plik xcf z zachowanymi warstwami  

c. użyte do fotomontażu zdjęcia jako pliki jpeg (maksymalnie 6 sztuk) 

d. jeden plik jpeg (o nazwie typu  GMO_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg   np. 

GMO_DabrowaG_ IIILO_Kowalski_Jan.jpg ) zawierający skan: podpisanego oświadczenia o 

przetwarzaniu danych osobowych i uzupełnionej metryczki z linkami do użytych stron 

internetowych, z której pochodzą wykorzystane w pracy materiały 

Jeśli pliki są zbyt duże do przesłania pocztą, należy je zapisać na Google Dysk (na stronie google.pl wciśnij 

kratkę Aplikacje google, Dysk, zaloguj się z poczty gmail.com i wyślij załącznik z użyciem dysku google, 

kliknij udostępnienie dla odbiorcy!!!) – pomoc o Google Drive: https://www.google.pl/intl/pl/drive/ 

mailto:zssdgkonkurs@gmail.com
http://eredaktor.pl/fotografia-i-grafika/gdzie-szukac-darmowych-zdjec/
mailto:zssdgkonkurs@gmail.com
https://www.google.pl/intl/pl/drive/
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4. Rozstrzygnięcie konkursu - Laureaci (I-III miejsce i wyróżnienia w każdej kategorii) o terminie 

rozdania nagród i dyplomów oraz podziękowań dla opiekunów - zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną do nauczycieli – opiekunów. 

5. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą (można je odebrać osobiście w innym terminie – 

po uzgodnieniu telefonicznym tegoż terminu). Można otrzymać pocztą elektroniczną skan dyplomu. 

6. Dodatkowe informacje:  32 262-69-68 (kontakt: Anna Łukasik),  508-550-621.   

V. Skład Jury oceniającego zgodność prac z regulaminem, walory artystyczne, nowatorstwo: 

 Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Podinspektor Maciej 

Zawadzki 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach: Konsultant Informatyki Maria 

Wilk, Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej Andrzej Musiał 

 Dyrektor SP nr 10 w Dąbrowie Górniczej, plastyk, informatyk Olga Łakomik 

 G nr 14 w Katowicach, wojewódzki koordynator doradców informatyki, doradca metodyczny przedmiotów 

informatycznych w Katowicach Beata Rutkowska 

 ZSO nr 2 w Chorzowie - wojewódzki koordynator doradców techniki, doradca metodyczny informatyki 

i techniki w Chorzowie, Świętochłowicach, Siemianowicach Śląskich  Grażyna Piotrowska 

 ZSS w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki w Dąbrowie 

Górniczej Anna Łukasik,  nauczyciel informatyki i techniki Wioletta Domachowska-Macek, nauczyciel 

historii Anna Mackiewicz. 

Decyzje Jury są ostateczne. 
                   

VI. Sponsorzy nagród:  

 

VII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie prac 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu, w tym 
na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika i opiekuna przez organizatorów konkursu dla 

celów postępowania konkursowego Zagłębiowskich Konkursów Grafiki Komputerowej oraz na Prezentację 

Multimedialną i Film, publikowanie wyników konkursu, bezpłatne opublikowanie zdjęć z konkursu z osobą 

uczestnika konkursu i przetwarzanie prac uczestników (w tym nieodpłatne publikowane oraz bezpłatnie 

używane w celach promocyjnych) - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). 

Nauczyciele-opiekunowie zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

podczas uroczystości wręczania nagród i przekazanie ich organizatorom:               

OŚWIADCZENIE  (dla każdego uczestnika konkursu) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywania danych osobowych ucznia: 

nazwisko imię ........................................................................................................ klasa………….……..     

szkoła ................................................................................................................................................... przez 
organizatorów konkursu dla celów postępowania konkursowego Zagłębiowskiego Konkursu Grafiki Komputerowej 

oraz na Prezentację Multimedialną i Film, a także na publikowanie wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z 
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).  Wyrażam zgodę 

na bezpłatne opublikowanie zdjęć z konkursu z osobą ww. ucznia oraz na dowolne przetwarzanie jego prac 
(w tym nieodpłatne publikowane oraz bezpłatnie używane w celach promocyjnych). 

Oświadczam, że do wykonania pracy użyto legalnego oprogramowania oraz że ww. uczeń jest autorem 

dostarczonych  prac, posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich, 
a wykorzystane w nich elementy (w  tym zdjęcia)  uzyskał nie naruszając praw autorskich. 

....................................................                           ...................................................................... 

Miejscowość i data                                             Podpis ucznia / podpis rodzica ucznia niepełnoletniego 

 


