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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO  
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V OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

INFORMATYCZNY 

„GIF WIELKANOCNY” 

 

 

 Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 im. gen. Mariusza Zaruskiego 

w Gdyni mają przyjemność zaprosić nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkół 

podstawowych i I-III gimnazjów do udziału w ogólnopolskim konkursie na 

wykonanie animacji w formacie GIF o tematyce wielkanocnej. 

      

Zgłoszenie szkoły do konkursu (załącznik 1)  należy przesłać wersji elektronicznej 

(skan) do 26.02.2016 r. na adres: gif.wielkanocny@wp.pl 

Regulamin konkursu znajduje się także na stronie szkoły pod adresem 

www.zs7.gdynia.pl/konkursy. 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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REGULAMIN KONKURSU   

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół nr 7 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni 

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ: 

  Krystyna Żuchowska, Beata Jekiełek 

3. CELE. 

 Rozwijanie umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w posługiwaniu się 

wybranym programem graficznym. 

 Zainteresowanie uczniów tematyką wielkanocną. 

 

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE. 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i I-III gimnazjów, 

indywidualnie.  

 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 Zadaniem uczniów jest wykonanie animacji w formacie GIF o tematyce wielkanocnej. 

Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym. 

 Animacje nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów (np. obraz z Internetu, 

clipart). 

 Praca powinna zostać wykonana na lekcji w obecności nauczyciela. 

 Każdej pracy muszą towarzyszyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką animacja została wykonana, nazwę szkoły, 

nazwę programu, w którym wykonano pracę. Te informacje powinny być umieszczone w      

e-mailu, do którego będą dołączone animacje. Obowiązkowo należy przesłać oświadczenie 

(załącznik nr 2) w wersji elektronicznej (skan) z podpisem rodzica/opiekuna prawnego. 

 Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne. 

 Do etapu ogólnopolskiego konkursu przechodzą maksymalnie trzy najlepsze animacje  

z etapu szkolnego w każdej z dwóch kategorii wiekowej:  

o Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa  

o Klasa I-III Gimnazjum  

 

5. KRYTERIA OCENY. 

 

 Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania. 

 Stopień nawiązania do tradycji wielkanocnej. 

 

6. TERMIN WYSŁANIA PRAC. 

 Uczestnicy konkursu wysyłają pracę e-mailem do 8 kwietnia 2016 roku na adres 

gif.wielkanocny@wp.pl 

7. NAGRODY. 

 Na podstawie nadesłanych animacji komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. 

 Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

 Nauczyciele, opiekunowie otrzymają podziękowania.  

 Ogłoszenie wyników nastąpi 25 kwietnia 2016 roku.  

 Dyplomy i nagrody zostaną rozesłane pocztą do zwycięzców na adres domowy. 
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8. UWAGI KOŃCOWE. 

 

 Przesłanie pracy i oświadczenia oznacza akceptację regulaminu. 

 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły pod adresem 

www.zs7.gdynia.pl/konkursy. 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. 

 

Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres gif.wielkanocny@wp.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

* WYPEŁNIAMY KOPMUTEROWO  

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO V OGÓLNOPOLSKIEGO 

 KONKURSU  INFORMATYCZNEGO 

„GIF WIELKANOCNY” 

1 PEŁNA NAZWA SZKOŁY  

2 ADRES SZKOŁY  

 NUMER TELEFONU SZKOŁY  

3 ADRES E-MAIL  

4 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:  

 

 

      …………………………………………………………… 
        (PODPIS OPIEKUNA/OPIEKUNÓW) 

 

       

 

 

      …………………………………………………………… 
       (PIECZĄTKA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY) 

 

 

 

 

 

……………………………………………, dn…………………………2016  r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy córki/syna ...................................................................biorącej  

                                                                                              (Imię i nazwisko ucznia) 

 

udział w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE INORMATYCZNYM „GIF WIELKANOCNY”  

na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 7 im. gen. Mariusza Zaruskiego  w Gdyni - 

www.zs7.gdynia.pl. 

 

 

         

  ……………………………………….. 

(PODPIS RODZICA/OPEKUNA PRAWNEGO) 

 

…………………………………, dn. ………………………….. 2016 r. 

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA) 

 

 

http://www.zs7.gdynia.pl/

