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IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

INFORMATYCZNY 

„GIF WIELKANOCNY” 

 

 

 Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza 

Zaruskiego w Gdyni mają przyjemność zaprosić nauczycieli i uczniów klas 4-8 

szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie na wykonanie 

animacji w formacie GIF o tematyce wielkanocnej.  

      

Zgłoszenie szkoły do konkursu (załącznik 1)  należy przesłać wersji elektronicznej 

(skan) do 06.03.2020 r. na adres: gif.wielkanocny@wp.pl 

Regulamin konkursu znajduje się także na stronie szkoły pod adresem 

www.sp12gdynia.pl 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 

http://www.sp12gdynia.pl/
mailto:gif.wielkanocny@wp.pl
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.sp6.krasnik.pl/www_images/KLASA_SPORTOWA__IV/WIELKANOC.gif&imgrefurl=http://sp6.krasnik.pl/index.php?ar=43&usg=__q2vCSEpgPpCywvZsV0qDvA8TnE4=&h=320&w=312&sz=52&hl=pl&start=24&zoom=1&tbnid=dRhD8OWK_dIvsM:&tbnh=146&tbnw=142&ei=_ElYTdSUHsT6lwfV4Ii6Bw&prev=/images?q=wielkanoc&hl=pl&newwindow=1&biw=1362&bih=572&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=218&oei=70lYTfLeI86h4QajtImgBw&page=2&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:24&tx=79&ty=51
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REGULAMIN KONKURSU   

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego  

w Gdyni 

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ: 

  Krystyna Żuchowska, Daria Derkowska i Alicja Urbaniak.  

3. CELE. 

 Rozwijanie umiejętności uczniów szkół podstawowych w posługiwaniu się wybranym 

programem graficznym. 

 Zainteresowanie uczniów tematyką wielkanocną. 

 

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE. 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, indywidualnie.  

 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 Zadaniem uczniów jest wykonanie animacji w formacie GIF o tematyce wielkanocnej. 

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym. 

 Animacje nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów (np. obraz z Internetu, clipart 

itp.). 

 Praca powinna zostać wykonana na lekcji w obecności nauczyciela. 

 Każdej pracy muszą towarzyszyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką animacja została wykonana, nazwę szkoły, 

nazwę programu, w którym wykonano pracę. Te informacje powinny być umieszczone  

w e-mailu, do którego będą dołączone animacje. Uwaga (BARDZO WAŻNE): proszę  

o nadanie nazwy przysyłanym do konkursu plikom gif według wzoru 

nazwisko_imię_szkoła_miejscowość.gif. Przykład: kowalski_jan_SP12_Gdynia.gif 

 W temacie e-mail proszę wpisać: Nazwę szkoły i miejscowość. 

 Obowiązkowo należy przesłać oświadczenie - załącznik nr 2 i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych - załącznik nr 3 w wersji elektronicznej (skan) z podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne. 

 Szkoła przesyła animacje do Organizatora Konkursu na adres gif.wielkanocny@wp.pl: 

a) Maksymalnie 2 animacje z poziomu klas 4-6 SP 

b) Maksymalnie 2 animacje z poziomu klas 7-8 SP 

 

 

 

5. KRYTERIA OCENY. 

 

 Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania. 

 Stopień nawiązania do tradycji wielkanocnej. 

 

6. TERMIN WYSŁANIA PRAC. 

 Uczestnicy konkursu wysyłają pracę e-mailem do 17 kwietnia 2020 roku na adres 

gif.wielkanocny@wp.pl 

7. NAGRODY. 

 Na podstawie nadesłanych animacji komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. 

 Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 Nauczyciele, opiekunowie otrzymają podziękowania.  

mailto:gif.wielkanocny@wp.pl
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 Ogłoszenie wyników nastąpi 30 kwietnia 2020 roku na stronie szkoły pod adresem 

www.sp12gdynia.pl 

 Dyplomy i nagrody zostaną rozesłane pocztą do zwycięzców na adres domowy w ciągu  

2 tygodni od ogłoszenia wyników. 

 

 

 

8. UWAGI KOŃCOWE. 

 

 Przesłanie pracy i oświadczenia oznacza akceptację regulaminu. 

 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły pod adresem www.sp12gdynia.pl 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. 

 

Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres gif.wielkanocny@wp.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

* WYPEŁNIAMY KOPMUTEROWO  

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO IX OGÓLNOPOLSKIEGO 

 KONKURSU  INFORMATYCZNEGO 

„GIF WIELKANOCNY” 

1 PEŁNA NAZWA SZKOŁY  

2 ADRES SZKOŁY  

 NUMER TELEFONU SZKOŁY  

3 ADRES E-MAIL  

4 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  

 

 

      …………………………………………………………… 
        (PODPIS OPIEKUNA/OPIEKUNÓW) 

 

       

 

 

      …………………………………………………………… 
       (PIECZĄTKA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY) 

 

 

 

 

……………………………………………, dn…………………………2020  r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy córki/syna ...................................................................biorącej  

                                                                                              (Imię i nazwisko ucznia) 

 

udział w IX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE INORMATYCZNYM „GIF WIELKANOCNY”  

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Gdyni - 

www.sp12gdynia.pl. 

 

 

         

  ……………………………………….. 

(PODPIS RODZICA/OPEKUNA PRAWNEGO) 

 

…………………………………, dn. ………………………….. 2020 r. 

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………… 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

informujemy, że: dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane tylko do celów 

przeprowadzenia konkursu. 

 

 

 

         

  ……………………………………….. 

(PODPIS RODZICA/OPEKUNA PRAWNEGO) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………, dn. ………………………….. 2020 r. 

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA) 

 

 


