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               KONKURSY o WOJEWÓDZKIM zasięgu  

dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
objęte opieką merytoryczną konsultantów RODN „WOM” Katowice  

X wojewódzki  ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS na FILM  
(w WinMovieMaker   lub   PowerPoint ale zapisane jako film) 

XVIII wojewódzki  ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS  GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ  
(klasy VI SP i  młodsze - plakat w Paint,        klasy VII SP i starsi uczniowie – fotomontaż w Gimp) 

 Temat konkursów:  „Śląsko-Zagłębiowska droga na Olimpiadę, 
czyli jak marzenia stają się rzeczywistością” 

 
Organizator: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej  

Partnerzy i członkowie JURY:  
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,  

- doradcy metodyczni przedmiotów informatycznych województwa śląskiego,  

- Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 10 i Nr 16 w Dąbrowie Górniczej, 

Sponsorzy:  
- Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza,   

- Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach 

Cele konkursu:  

- motywowanie młodzieży do uprawiania sportu i rywalizacji, 

- krzewienie kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 

- zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy.  

Regulamin konkursu:  
I. Uczeń może wykonać tylko 1 grafikę  i / lub 1 film. 

II. Prace z metryczką należy wysłać na adres  zssdgkonkurs@gmail.com  do 29 kwietnia 2019 r. 

III. Zasady wykonania i wysyłania prac z metryczką: 

1. Film - zapisany wyłącznie z rozszerzeniem wmv (wmvx) powinien być: 
a) zgodny z tematem konkursu i utworzony samodzielnie: 

- w Windows Movie Maker  

- lub jako prezentacja Power Point ale zapisana wyłącznie jako film (wmv)  

uwaga: prezentacje zapisane nie jako film wmv - zostaną zdyskwalifikowane 
b) zapisany w postaci pliku o nazwie typu:  F_miasto_ szkoła_klasa_nazwisko_imię.wmv (wmvx) np.: 

- F_Katowice_SP34_VIII_Kot_Ola.wmv  - czyli film w SP klasa VIII 

- F_Slawkow_G2_III_Nowak_Jan.wmv   - czyli film w gimnazjum klasa III 

- F_Bedzin_IVLO_II_Lis_Ewa.wmvx  - czyli film w liceum klasa II  

Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach nie będą dopuszczone do konkursu (w tym pliki o nazwie 

szkoły np. ZS3 jako Zespół Szkół nr 3 zamiast np. SP34 lub G5 czyli szkoła podstawowa lub gimnazjum – 

musi być rozróżnienie 3 kategorii wiekowych konkursu na: SP IV-VI; SP VII-VIII /G; liceum /technikum)  

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. grafika komputerowa dla klas VII SP i starszych– fotomontaż 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 o rozszerzeniu xcf  z nazwą typu W_miasto_szkoła_klasa_nazwisko_imię.xcf  

z zachowaniem warstw np:  
- W_Katowice_G2_III_Nowak_Jan.xcf  - warstwy Gimp w gimnazjum klasa III 
- W_Bedzin_SP3_VII_Lis_Ola.xcf  - warstwy Gimp w SP klasa VII 
- W_Katowice_TZN_IV_Kot.Adam.xcf  - warstwy Gimp w technikum TZN klasa IV 
Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach nie będą dopuszczone do konkursu (w tym pliki o nazwie 

szkoły np. ZSO3 jako Zespół Szkół zamiast np. G4 lub IVLO czyli gimnazjum lub liceum i bez klasy - 

musi być rozróżnienie 2 kategorii wiekowych konkursu na: SP VII-VIII /G; liceum /technikum) 

c) dodatkowo wyeksportowane jako plik jpeg o tej samej nazwie W_miasto_szkoła_klasa_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 5) 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   

M_miasto_ szkoła_klasa_nazwisko_imię.jpg   np. M_DabrowaG_ SP3_VIII_Nowak_Jan.jpg )   

3. grafika komputerowa dla klas VI SP i młodszych – plakaty w Paint - powinny być:  
a) namalowane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Paint (z użyciem jego narzędzi) w rozdzielczości 

(obraz - atrybury) 1200 x 850 pikseli i zapisane jako JPEG (JPG) – mapy bitowe będą zdyskwalifikowane 

b) zapisane jako plik jpeg o nazwie typu P_miasto_ szkoła_klasa_nazwisko_imię.jpg np.:  

- P_Bedzin_SP3_VI_Lis_Ola.xcf  - plakat Paint w SP klasa VI 
Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach nie będą dopuszczone do konkursu (w tym pliki o nazwie 

szkoły np. ZSO3 jako Zespół Szkół zamiast np. SP3 czyli szkoła podstawowa i bez podania klasy)  

c) nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku 

d) na adres zssdgkonkurs@gmail.com należy wysłać: 

- plik jpeg zawierający grafikę  (o poprawnej nazwie P_miasto_ szkoła_klasa_nazwisko_imię.jpg ) 

- dodatkowy plik jpeg zawierający skan metryczki i podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych 

osobowych (o nazwie typu  M_miasto_ szkoła_klasa_nazwisko_imię.jpg   np. M_DabrowaG_ 

SP35_V_Kowalski_Jan.jpg )   

4. Metryczka do uzupełnienia: 
                                                                    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    

5. Wraz z pracami nauczyciel powinien przesłać w treści e-maila (nie jako załącznik): 

Zagłębiowski Konkurs Grafiki Komputerowej 

ZESTAWIENIE GRAFIK wysłanych przez szkołę (nie zespół szkół) (uzupełnij tylko właściwe wiersze tabeli) 

…………………………………………………………………….....w…………………………….…………… 

tel. kontaktowy i adres e-mail jednego z opiekunów ………………………………………………………… 

Szkołą podstawowa klasy IV-VI - plakaty Paint  (JPG)                                                ilość grafik:... 
Autorzy:…………………………………………………….. 
Opiekunowie:………………………………………………. 

Szkoła podst. kl. VII-VIII lub gimnazjum – fotomontaż z warstwami (XCF i JPG)  ilość grafik:… 
Autorzy:…………………………………………………….. 
Opiekunowie:………………………………………………. 

Szkoła ponadgimnazjalna – fotomontaż z warstwami (XCF i JPG)                         ilość grafik:... 
Autorzy:…………………………………………………….. 
Opiekunowie:………………………………………………. 

http://eredaktor.pl/fotografia-i-grafika/gdzie-szukac-darmowych-zdjec/
mailto:zssdgkonkurs@gmail.com


3 / 4 

 

 

Zagłębiowski Konkurs na Film 

ZESTAWIENIE   filmów  wysłanych przez szkołę (nie zespół szkół) (uzupełnij tylko właściwe wiersze tabeli) 

…………………………………………………………………………………….....w………………………… 

tel. kontaktowy i adres e-mail jednego z opiekunów ………………………………………………………….……. 

Szkołą podstawowa klasy IV-VI – film wmv                                       ilość filmów:…… 
Autorzy:…………………………………………………….. 
Opiekunowie:………………………………………………. 

Szkoła podstawowa klasy VII-VIII lub gimnazjum – film wmv       ilość filmów:…… 
Autorzy:…………………………………………………….. 
Opiekunowie:………………………………………………. 

Szkoła ponadgimnazjalna – film wmv                                             ilość filmów:…… 
Autorzy:…………………………………………………….. 

Opiekunowie:………………………………………………. 

II. Jak przesłać duże pliki (ale zaloguj się wyłącznie z poczty   gmail.com): 
Jeśli pliki są zbyt duże do przesłania pocztą, należy je zapisać na Google Dysk (na stronie google.pl wciśnij kratkę 

Aplikacje google, Dysk, zaloguj się z poczty gmail.com i wyślij załącznik z użyciem dysku google, kliknij 

udostępnienie dla odbiorcy!!!) – pomoc o Google Drive: https://www.google.pl/intl/pl/drive/ 

III. 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 osobami uczestników konkursu 

i przetwarzanie prac uczestników przez organizatorów i jury konkursu (w tym nieodpłatne publikowane oraz 

bezpłatnie używane w celach promocyjnych) -  wzór zgody do podpisu znajduje się na str. 4 regulaminu. 

Nauczyciele-opiekunowie zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów uczniów.  

IV. Terminarz konkursu i dodatkowe informacje: 

1. Do 29.04.2019 nadsyłanie prac, metryczek, wykazu prac, zdjęć, oświadczeń (wyłącznie pocztą elektroniczną). 

2. Prace przesłane do organizatora po terminie, niezgodne z tematem, niezgodne z regulaminem 

lub o niezgodnych nazwach plików, dosłane pocztą tradycyjną - zostaną zdyskwalifikowane. 
3. Wszystkie prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość 

publikowania ich na stronie internetowej szkoły oraz ich użycia w trakcie pokazu na finale konkursu (w celu 

reklamowania konkursu).  

4. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest ok. 5 czerwca 2019 - opiekunowie laureatów zostaną 

o terminie powiadomieni pocztą elektroniczną. 

5. Decyzje Jury (wskazanego na odwrocie) są ostateczne. 

6. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą. Mogą być przesłane pocztą elektroniczną wyłącznie skany 

dyplomów. Można odebrać nagrody przez pośredników na podstawie upoważnienia lub w innym terminie 

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 508-550-621 - Anna Łukasik doradca metodyczny lub Sylwia 

Czarnik  - w bibliotece ZSS tel. 32-262-69-68). 

 
Organizatorzy konkursu: 

Anna Łukasik – doradca metodyczny matematyki, informatyki, techniki 
Sylwia Czarnik – nauczyciel-bibliotekarz i informatyk w Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej 

Wioletta Domachowska-Macek – nauczyciel informatyki i techniki w SP nr 16 w Dąbrowie Górniczej 

Alicja Biegańska – dyrektor w SP nr 16 w Dąbrowie Górniczej 

https://www.google.pl/intl/pl/drive/
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby KONKURSÓW o WOJEWÓDZKIM zasięgu 

dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych objętych opieką merytoryczną konsultantów 

RODN „WOM” Katowice - zgodnie z ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

 Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na stronie szkoły,  w prasie lokalnej oraz w mediach.  

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych 

i ich poprawieniu. 
 

……….………………………………………… 
             (data, miejscowość, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Zgoda opiekuna pracy /nauczyciela prowadzącego/: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby KONKURSÓW o WOJEWÓDZKIM zasięgu 

dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych objętych opieką merytoryczną konsultantów 

RODN „WOM” Katowice - zgodnie z ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

 Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na stronie szkoły,  w prasie lokalnej oraz w mediach.  

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych 

i ich poprawieniu. 

 

……….………………………………………… 
  (data, miejscowość, podpis nauczyciela) 

 

 


