
Konkurs plastyczno-graficzny 

„Pracownia geograficzna” 

Regulamin: 

ORGANIZATOR:  
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim 
 
CEL KONKURSU:   

 Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako środka wyrazu  w 
twórczości artystycznej.  

  Wykorzystanie techniki komputerowej w twórczości plastycznej. 
 Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.  Kształcenie wrażliwości 

estetycznej. 
  Rozwijanie twórczości i umiejętności młodzieży. Integracja środowiska lokalnego. 

 
UCZESTNICY:  
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów kl. IV-VIII szkoły podstawowej. 
 
ORGANIZACJA: 

 Konkurs polega na dostarczeniu w terminie do 11.03.2019 r. własnej pracy o tematyce 
projektu klasopracowni geograficznej, która będzie znajdować się w obecnej sali 
polonistycznej 

  Praca musi być wykonana samodzielnie, w dowolnym edytorze graficznym i przedstawiać 
wizualizację 3D 

 Praca może być wykonana również na kartce papieru w formacie A4 
  Prace należy dostarczać do sekretariatu szkoły zapisaną na podpisanej płycie CD/DVD w 

formacie JPG lub na pendrive 
 Każda praca musi posiadać legendę 

 
WYMAGANIA: 
 Jeden uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. Udział w konkursie jest jednoznaczny z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach dydaktycznych, 
Internecie oraz prasie.  
 
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  
nagrody dla zwycięzców (do odebrania na uroczystym podsumowaniu)  
 
KRYTERIA OCENY:   
Walory artystyczne. 
- Umiejętność stosowania narzędzi w edytorach graficznych. 
-  Pomysłowość i oryginalność. 
- Ostateczną decyzję w sprawie oceny pracy podejmuje komisja konkursowa, od decyzji  komisji nie 
przysługuje prawo odwołania.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w 
prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu. 



 4. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.  
5. Prace zgłoszone do konkursu są  jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 
przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. Uczestnik 
oświadcza, że jest autorem pracy oraz, że posiada do niej pełne prawa autorskie, oraz wyraża zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.  
 
INFORMACJE DODATKOWE: 

Pracownia geograficzna powinna pozwalać na kształcenie przy użyciu nowoczesnych metod 
nauczania. Są one nastawione na aktywny udział ucznia w procesie edukacyjnym poprzez możliwość 
wykonywania przez niego obserwacji, badań, pomiarów oraz stosowania różnorodnych narzędzi, 
jakie daje technologia informacyjno-komunikacyjna. 
 
W projekcie powinny znaleźć się: 
-podstawowe wyposażenie pracowni w tym 18 ławek dla uczniów 
-kąciki zainteresowań (stanowiska):  

a. Kartografa 
b. Astronoma 
c. Klimatologa 
d. Ekologa i podróżnika 

Stanowiska te powinny być rozmieszczone na dodatkowych stolikach. 
- pozostałe pomoce, potrzebne do wyposażenia pracowni 
 
 


