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Wojewódzki Konkurs grafiki komputerowej 
"Nasza wolność wywalczona..."

REGULAMIN KONKURSU

Uczniowie biorący udział w konkursie  interpretują obraz wybranego artysty przedstawiający tematykę
walki Polaków o wolność lub tworzą własne dzieło w grafice komputerowej . Uczeń tworzy alternatywną
wersję znanego dzieła sztuki lub zdjęcia, ukazującego zrywy wolnościowe w dziejach naszego narodu od
czasów  powstania  listopadowego  do  1989  roku.  Posługuje  się  dowolną  techniką  cyfrową.  Zadaniem
uczestnika konkursu będzie przekształcenie dzieła artysty lub zdjęcia we własną, oryginalną kompozycję,
która może być również w formie kolażu.

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 

ul. Świętej Trójcy 37

85-224 Bydgoszcz

2. Cele konkursu:

a) przybliżenie twórczości wybitnych malarzy i  grafików podejmujących w swojej twórczości
tematykę walki o wolność. 

b) rozwijanie  wyobraźni,  pasji  twórczych  oraz  praktycznych  umiejętności  posługiwania  się
programami graficznymi.

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs  jest  skierowany  do  uczniów  klas  VII  i  VIII  szkoły  podstawowej  województwa
kujawsko-pomorskiego.

4. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału  w konkursie  jest  przesłanie  pracy  konkursowej  (pkt.  6  regulaminu) 
w wymaganym terminie (pkt. 5 regulaminu). 

tel. 52 379-12-61, 52 373-16-51 fax. 52-376-39-06
NIP: 953-17-11-885     REGON: 000182745



Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą:

 imię i nazwisko autora pracy konkursowej,

 adres i telefon placówki zgłaszającej uczestnika,

 imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

5. Termin nadsyłania prac:

Termin nadsyłania prac upływa 10 stycznia 2020 r. 

6. Wymagania dotyczące formatu pracy:

a) praca powinna być wykonana w dowolnym, wybranym przez ucznia programie graficznym,

b) uczeń może wykorzystać dowolną technikę graficzną,

c) tryb barwy - CMYK, RGB

d) praca powinna być skonwertowana do formatu jpg w najlepszej możliwej jakości.

7. Forma dostarczenia pracy:

Pracę można dostarczyć e-mailem na adres: maria-gk@wp.pl  (wiadomość może mieć 
maksymalnie 20 MB). 

Temat e-maila:

Konkurs grafiki komputerowej  „Nasza wolność wywalczona... " 
Do maila należy załączyć wypełniona kartę zgłoszeniową. 

8. Jury:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody.

9. Kryteria oceny prac konkursowych:

a) stopień realizacji celów konkursu,

b) umiejętność wykorzystanie technik graficznych,

c) estetyka wykonania,

d) pomysłowość.

10. Ogłoszenie wyników konkursu:

tel. 0-52 379-12-61, 0-52 373-16-51 fax. 376-39-06
NIP: 953-17-11-885     REGON: 000182745
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W dniu 20 stycznia 2020 r. na stronie szkoły www.zsm1.bydgoszcz.pl zostanie zamieszczona
lista nagrodzonych osób. 

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się
23 styczna 2020 roku w Auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.

tel. 52 379-12-61, 52 373-16-51 fax. 52-376-39-06
NIP: 953-17-11-885     REGON: 000182745

http://www.zsm1.bydgoszcz.pl/

