
 

VIII Konkurs Informatyczno-Plastyczny: 

E- Kartka Bożonarodzeniowa 2018 
 

Organizator: doradcy informatyki Elżbieta Marchwacka, plastyki Ewa Kowalczyk-

Wiśniewska  

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 

Patronat nad konkursem: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wójt Gminy Szczytniki; 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

 

1. Cel konkursu:                           

 rozwijanie zainteresowań informatycznych i plastycznych, 

 doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych, 

 aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, 
 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z powiatu kaliskiego i miasta Kalisza oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu kaliskiego. 

3. Odbywać się będzie w trzech kategoriach: 

 uczniowie szkół podstawowych klasy I-III - kartka wykonana w programie 

MsPaint (700x500 lub 500x700 pikseli) zapisana w formacie *.gif ,  *.jpg, *.png. 

 uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI - kartka wykonana w programie 

MsPaint (700x500 lub 500x700 pikseli) zapisana w formacie *.gif ,  *.jpg, *.png. 

 uczniowie szkół podstawowych klasy VII, VIII i  gimnazjalnych klasa III oraz 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - kartka wykonana w programie PowerPoint 

na jednym slajdzie; zapisana jako pokaz (*.pps, *.ppsx) – czas odtwarzania do 2 
minut; zawierająca automatyczne animacje bez życzeń świątecznych (dopuszczalne 
„Wesołych Świąt” itp.); bez podkładu muzycznego, rozmiar pliku do 3 MB).  

4. Etapy konkursu: 

 etap I szkolny – do 14 listopada 2018 r. 

Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne.  

Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, 

takich jak np. kliparty, zeskanowane ilustracje, pobrane z Internetu obrazki. 
 

Do II etapu  konkursu przechodzą maksymalnie dwa  najlepsze projekty kartek 

świątecznych z etapu szkolnego w każdej z kategorii. 

 

 etap II powiat i miasto Kalisz  
 

E-Kartki Bożonarodzeniowe należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres 
e-mailowy e-kartka@odn.kalisz.pl    w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.  

Ważna informacja!  

W e-mailach i pracach nie podajemy nazwisk uczniów – posługujemy się 
pseudonimem i kodem ucznia. 
Pseudonim autora, kod ucznia: 

mailto:e-kartka@odn.kalisz.pl


 

 Pseudonim autora: nazwa składająca się z 4 (czterech) znaków stanowiących 
kombinację dużych liter i cyfr. 

 Kod ucznia: nazwa zawierająca: poziom klasy, pseudonim autora 

Pliki należy nazwać według następujących zasad (kodu ucznia):  
poziom klasy, pseudonim autora.  
 
Przykład nazwy pracy ucznia (kod ucznia): 
4sp-AR11, 7sp- AA23B, 3g-88KL, 1pg-88NK 
Każdej pracy przesłanej w załączniku powinny towarzyszyć następujące informacje 
przesłane w e-mailu: 

 temat e-maila: pseudonim autora/autorów, e-kartka,  

 tekst: kod/kody ucznia/uczniów, nazwa szkoły, e-mail, telefon kontaktowy. 
Do przesłanych w formie elektronicznej prac wymagany jest załącznik nr 1 – 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzaniu danych 
osobowych oraz załącznik nr 2 – lista uczestników konkursu. Załączniki należy 
wydrukować i podpisane przesłać na adres: 
 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (sekretariat) 
ul. Wrocławska 182 
62-800 Kalisz 

 
z dopiskiem – Konkurs – E-Kartka Bożonarodzeniowa 

 pseudonim autora/autorów np. (88NK), (UI22, JKL4, PL20) 
w terminie do 19 listopada.  

W celu ułatwienia identyfikacji prac należy w tytule  e-maila i w dopisku na kopercie wpisać  
(pseudonim ucznia). 
 

 
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  26 listopada 2018 roku na stronie 

internetowej http: www.odn.kalisz.pl.  
6. Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone. 
7. Kryteria oceny: 

 poziom artystyczny wykonanej pracy  

 pomysłowość i oryginalność 

 samodzielność wykonania pracy 
8. Szczegółowe informacje – e-kartka@odn.kalisz.pl, 698657201.  

 
Postanowienia końcowe: 
Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej. 
Np. 

 kartki zapisane jako prezentacja programu PowerPoint (*.ppt, *.pptx) 

 kartki innej szerokości i wysokości np. (650x500) 

 kartki w  innym formacie np. *.bmp  
 

Wyróżnione i nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu. Jeżeli wśród prac 

zostanie wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu 

i szkoła do której uczęszcza. 

http://www.odn.kalisz.pl/
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Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin 

i opisane w nim warunki uczestnictwa. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Dane 

osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań 

Organizatora wobec Uczestników.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych 

danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania 

usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania 

nagrody w Konkursie.  

 

 

 

 


