
  
 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile  
OGŁASZA   

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ  

„MÓJ SUPERBOHATER”  

 

REGULAMIN KONKURSU:   

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.  

1. Konkurs polega na wykonaniu przy pomocy edytora grafiki Paint pracy plastycznej na  

temat  „Mój superbohater”. Dotyczy przedstawienia wizerunku bohatera, czy 
autorytetu zaczerpniętego z literatury, filmu lub życia codziennego – to ostatnie 
szczególnie mile widziane. 

2. Praca powinna byd wykonana samodzielnie przez jednego autora. Niedozwolone jest 
korzystanie z grafik, zdjęd, przeróbek czy obrazów osób trzecich.   

3. Każdy uczestnik może zgłosid do konkursu jedną pracę.  

4. Szkoła może przesład maksymalnie po 3 prace.  

5. Pracę w formie wydruku formatu A4 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy 

przesład pocztą na adres organizatora:  

 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy  
ul. Brzozowa 4 64-920 Piła   

z dopiskiem: „Konkurs graficzny” 

do 31 marca 2017 r.  

Na odwrocie każdej pracy należy umieścid drukowaną metryczkę, a w niej imię 
i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły oraz opiekuna.  

6. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców. Pod uwagę brane będą 

przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, 
oryginalnośd oraz estetyka.   

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: 
http://www.zs1brzechwapila.pl 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 
www.zs1brzechwapila.pl do dnia 10 kwietnia 2017 r. 

9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.   

10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników 
na stronie internetowej organizatora).   

11. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.   

12. Kontakt z organizatorem: Krystyna Bukowska, tel. 605844705, email: zs1strona@op.pl 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!  

 

 

http://www.zs1brzechwapila.pl/
http://www.zs1brzechwapila.pl/


 

 

Ogólnopolski Konkurs na grafikę komputerową 
„MÓJ SUPERBOHATER”  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

Dane szkoły (nazwa, adres, telefon, e-mail): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Uczestnicy konkursu:  

 

Imię i nazwiskoautora* 

Nazwa/nazwisko/p

seudonim 

bohatera** 

Klasa 

Imię i nazwisko opiekuna*,  

telefon kontaktowy, e-mail 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

*Imiona i nazwiska wypełnid drukowanymi literami 

**W przypadku przedstawionego bohatera z literatury lub filmu należy podad 
nazwisko/imię/pseudonim itp. W przypadku autorytetu z życia codziennego należy podad 
moja babcia/mój nauczyciel matematyki itp.  

 

 

Pieczęć szkoły:  


