
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU GRAFICZNEGO
„EMOTIKONA UŚMIECHNIĘTEGO UCZNIA SP 3”

 W PSZOWIE
1. Cel konkursu:

• rozwijanie zainteresowań plastyczno - informatycznych u dzieci, 
• kształtowanie umiejętności wyrażania pozytywnych uczuć w komunikacji cyfrowej, 
• pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, 
• umożliwienie swobodnego zastosowania znanych dzieciom programów graficznych, 

2. Organizator konkursu:
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie 
• Koordynatorzy konkursu: Anna Kokot, Ewa Kolorz, Hanna Łopacz 

3. Uczestnicy konkursu:
• Uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie.

4. Prace konkursowe:
• praca powinna przedstawiać emotikonę (emoji) promującą uśmiech i radość wśród uczniów 

i być zgodna z definicją (pl.wikipedia.org/wiki/Emotikon)
• praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki, w 

maksymalnym rozmiarze 400x400 pikseli,
• praca powinna być przesłana w formacie JPG, PNG lub GIF, 
• gotowy plik należy nazwać według wzoru: imię_nazwisko_klasa.jpg (jan_kowalski_7a.jpg),
• wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo) 
• zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw 

autorskich do przekazywanych grafik oraz z wyrażeniem zgody na ich pokonkursową 
prezentację, a także wielokrotną bezpłatną reprodukcję i ekspozycję przez Organizatora. 

• złożenie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób 
trzecich, w szczególności moralnych, majątkowych i osobistych praw autorskich, 

• do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie
brały udziału w żadnym innym konkursie, 

• prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być 
wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji, 

• prace należy przesłać na adres: kokot.a@sp3pszow.onmicrosoft.com od 20 września do 3 
października 2021 r. 

• prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
5. Wyniki konkursu:

• Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 
Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

• Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone. 
• Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem (wyrażenie pozytywnych emocji), 

pomysłowość, estetykę, artyzm wykonania. 
• Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie zgodnie 4 punktem regulaminu 

zostaną nagrodzeni dodatnimi punktami z zachowania.
• Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po 10 października 2021 r. 

(o terminie laureaci zostaną powiadomieni). Informacja zostanie również zamieszczona na 
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie

6. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z 

powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu email. 
• Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej szkoły: sp3pszow.webd.pl

oraz wysłany jako wiadomość w dzienniku elektronicznym.


