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Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego 
Częstochowa ul. K. K. Baczyńskiego 2a 
tel. (034) 322-04-55 
wielkanoc@sp2.czest.pl        Częstochowa, 14.03.2023 

 

 XVII Powiatowy Konkurs Komputerowy  

pt. „Najładniejsza kartka wielkanocna”  
 

1. Organizator: 

 Organizatorem kursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie. 

2. Cele konkursu: 

 Inspirowanie uczniów do twórczych działań. 

 Kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży. 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 

 Doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik 

graficznych. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży. 

 Ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości artystycznej. 

 Poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej. 

 Pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi 

 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności 

 

3. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z rejonu częstochowskiego 

wg następujących kategorii: 

 Kategoria I – uczniowie  klas IV-VI 

 Kategoria II – uczniowie klas VII-VIII 

4. Przebieg konkursu: 

 Praca powinna zawierać projekt wielkanocnej kartki świątecznej (mile widziane akcenty 

religijne). Rozmiar rysunku 18 cm x 12 cm (682 x 453 pikseli). 

 Prace muszą być wykonane samodzielnie, (nie można wykorzystywać dostępnych w programach 

graficznych gotowych rysunków ClipArt). 

 Uczniowie klas IV-VI wykonują prace w edytorze grafiki MS Paint 

 Uczniowie klas VII-VIII wykonują prace w edytorze GIMP 

 Prace należy przesłać w załączniku na adres w formacie jpg lub bmp (nazwa pliku – SP nr 

szkoły imię i nazwisko autora, np. SP2EwaNowak) . 
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 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego 

z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. 

 Poprawnie wypełnioną kartę należy dołączyć do załącznika poczty. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Prace należy przesłać do 8 maja 2023 na adres wielkanoc@sp2.czest.pl wraz z kartą zgłoszeniową.    

  

 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły www.sp2.czest.pl  

do 7 czerwca 2022r., dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone pocztą 

lub osobiście do 15 czerwca 2022 r. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych        

przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie i wystawie prac. 

5. Kryteria oceniania: 

 Walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność, 

 Estetykę wykonania pracy, 

 Wykorzystanie narzędzi programu graficznego, 

 Zgodność z tematem i celem konkursu, 

 Inwencję twórczą, 

 Wypełnienie wymagań technicznych. 

6. Termin nadsyłania prac upływa 8 maja 2023 roku. 

 Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane. 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły  www.sp2.czest.pl   

7. Nagrody: 

 dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone pocztą lub osobiście do 15 czerwca 

2023 r. 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom 

 

Więcej informacji w sprawie konkursu udzielają organizatorzy: 

 

Alina Bilińska-Ciszewska  e-mail wielkanoc@sp2.czest.pl 

 Agnieszka Modlińska  e-mail  wielkanoc@sp2.czest.pl 
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego 
Częstochowa ul. K. K. Baczyńskiego 2a 
tel. (034) 322-04-55 
www.sp2.czest.pl 

wielkanoc@sp2.czest.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA NA  XVI POWIATOWY KONKURS KOMPUTEROWY 

„NAJŁADNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA” 

 

1. Szkoła (pełna nazwa, adres, adres e-mail): 

  

 …………………………………………………………………………………………….………………   

……………………………………………………………………………………….…….. 

2. Imię i nazwisko autora pracy …………………………………….……..klasa………….…..… 

3. Imię i nazwisko autora opiekuna: ……………………………………………………………… 

4. Program, w którym została wykonana praca …………………………………………………. . 
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Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 

(Pieczęć Administratora danych)                               Częstochowa, dn………………………… 

 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko dziecka/ucznia) 
………………………………………………………………………….      w celach organizacji, wzięcia udziału i 
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego 
w Częstochowie. Posiadam wiedzę, że podanie 
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
 

Oświadczenie 
1.Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 im K.K. Baczyńskiego w Częstochowie 
2.Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 
filmowej) przez Szkołę Podstawową nr 2im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie przy ul. Baczyńskiego 2A 
na potrzeby konkursu. 
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz 
w celach informacyjnych. 
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie   
(w tym na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie oraz portalach 
społecznościowych m.in. Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub 
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 
5.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu: 
Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na: 
- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, 
- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, 
- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach 
przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów. 
 
Jako opiekun prawny dziecka………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu i zawarte w nim postanowienia 
 

………………………………………………………………….. 
                                                                                                       Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


