R egu la min ko nku r su m ię d zy s zkoln ego
„ N A J Ł A D N I E J S Z A K A R T K A N A D Z I E Ń M AT K I ”
Cele konkursu:
1. Rozwijanie i kultywowanie tradycji związanych z obchodami Dnia Matki.
2. Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości i przywiązania do matki.
3. Znajomość pojęć z zakresu sztuk plastycznych oraz technik komputerowych: skanowanie,
montaż, collage, program graficzny, warstwy i maski, efekty i filtry, zależność rozmiaru
wydruku od rozdzielczości, wydruk itp.
4. Kształcenie umiejętności korzystania z edytora grafiki, skanera i drukarki.
5. Wykorzystanie własnych umiejętności i możliwości w tworzeniu oryginalnych
kart okolicznościowych.

Zadanie konkursowe:
1. Stworzenie kartki z okazji Dnia Matki w formie kolorowego lub czarno-białego wydruku
z drukarki w formacie A5.
2. Do powstania pracy należy posłużyć się skanowaniem bądź wykonanymi przez siebie
zdjęciami przedmiotów (np. kwiaty, elementy ozdobne: koronki, piórka, wstążeczki itp.)
oraz własnych rysunków, wycinanek itp., które po połączeniu i obrobieniu w programie
graficznym dadzą efekt końcowy. Tak powstały plik należy zapisać na płycie CD (lub innym
nośniku przenośnym) oraz wydrukować.
3. Czas zgłaszania prac konkursowych 25.03 – 10.05.2019 r.
4. Prace w postaci wydruku oraz pliku z rozszerzeniem .jpg, .bmp, .png nagranego na płycie
CD wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1) oraz podpisanymi zgodami (zał. nr 2)
należy przesłać lub dostarczyć najpóźniej do dnia 10.05.2019 r. na adres: Młodzieżowy
Dom Kultury ul. Tysiąclecia 5, 40-873 Katowice. Prace dostarczone bez formularza
zgłoszeniowego i podpisanych zgód oraz dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
6. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 6 – 9 lat, 10 -13 lat, powyżej 14 lat.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dn. 22.05.2019 r. (środa) –
godz. 17.00.
7. Wystawa pokonkursowa potrwa do końca roku szkolnego.
8. Nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście
z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich
przez uczestników konkursu.
10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych
związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika
na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

