KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu
dla klas VII szkół podstawowych i dla gimnazjów
oraz dla szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych
XVII wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (fotomontaż z warstwami w Gimp)

IX wojewódzki ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS na FILM (w Win Movie Maker)

objęty honorowym patronatem Dyrektora RODN „WOM” Katowice
i opieką merytoryczną konsultantów WOM
Temat konkursu:

Biało – Czerwone to barwy niezwyciężone – kibicujemy „Niepodległej”
Regulamin konkursu:
I.

Uczeń może wykonać tylko 1 grafikę i / lub 1 film.

II. Prace z metryczką należy wysłać na adres piorkowska@op.pl lub przynieść na

pendrive do pani Piórkowskiej do dnia 26

lutego 2018r.

III. Zasady wykonania i wysyłania prac z metryczką:
1.

Film w Windows Movie Maker powinien być:
a) zgodny z tematem konkursu i utworzony samodzielnie w Windows Movie Maker
b) zapisany w postaci pliku o nazwie typu: F_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.wmv (wmvx)
np. F_Slawkow_ G2_Nowak_Jan.wmv lub F_Bedzin_IVLO_Lis_Jan.wmvx (nie jako zespół szkół czyli
np. nie ZS3). Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane.
c) w napisach początkowych należy umieścić tytuł filmu
d) przedostatni kadr filmu ma zawierać netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów z Internetu)
e) napisy końcowe mają zawierać uzupełnioną Metryczkę (może być wstawiona jej fotografia)
f) czas filmu nie powinien przekraczać 2 minut
g) dopuszcza się użycie gotowych filmików za podaniem ich źródła, pod warunkiem, iż są one na licencji
Open Source
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2.

Prace graficzne - fotomontaże z warstwami - powinny być:
a) zgodne z tematem konkursu i wykonane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Gimp
w rozdzielczości 1200x850 px (pikseli) z warstwami. Można stosować klonowanie i filtry.
b) zapisane jako plik Gimp z nazwą typu G_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.xcf z zachowanymi warstwami
np: G_Katowice_ G2_Nowak_Jan.xcf , (szkoły np. ILO, VII_SP3 – kl.VII SP3, nie pisać zespół szkół
czyli nie ZS3). Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane.
c) dodatkowo wyeksportowane jako plik jpeg o nazwie typu jw. czyli G_ miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg
d) nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku
e) w wypadku fotomontażu z użytych zdjęć (rysunków) należy załączyć do wysyłanej pracy:
- oryginalne zdjęcia jpeg własnego autorstwa (max 6) i oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zdjęć
- linki do zdjęć z Internetu (w metryczce) i oświadczenie o samodzielnym wykonaniu fotomontażu bez
naruszania praw autorskich (np. na licencji Open Source i po twórczej obróbce zdjęcia;

http://eredaktor.pl/fotografia-i-grafika/gdzie-szukac-darmowych-zdjec/ ).
a) metryczkę należy uzupełnić i wysłać w postaci pliku jpeg (np. zdjęcia metryczki) o nazwie typu
GM_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg np. GM_DabrowaG_ SP3_Nowak_Jan.jpg )

Do pracy należy dołączyć poniższą metryczkę i zgodę
rodziców na udział w konkursie
METRYCZKA
imię nazwisko klasa autora
klasa, szkoła
adres szkoły, nr telefonu
imię nazwisko nauczyciela (opiekuna)
telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna
Koniecznie!!! wykorzystane linki z Internetu * tylko w przypadku grafiki (bo w filmie są w netografii)
nazwa pliku (filmu lub grafiki) z rozszerzeniem

II. 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,
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).

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wojewódzki zagłębiowski konkursie
Biało – Czerwone to barwy niezwyciężone – kibicujemy „Niepodległej”
…………………………………
Podpis rodzica (opiekuna)
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