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MOJA PASJA
SZCZEGÓŁY KONKURSU
1. ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
Tel. 58-629-12-69
Opiekunowie konkursu:
Marek Pauli
Monika Łuszczyk
2. CELE KONKURSU:
 Rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności z informatyki
 Poszerzanie umiejętności obsługi komputera i oprogramowania do edycji wideo
 Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych informatycznie
 Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i poznawania nowych
umiejętności
 Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.
3. UCZESTNICY:
Uczniowie gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjum
4. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu jest wypełnienie elektronicznego
zgłoszenia umieszczonego na stronie organizatora konkursu, (ostatnia strona tego
regulaminu). Zgłoszenia należy dokonać i przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 30 listopada 2018 roku do godziny 20.00 na adres email:
nie.zapomnij.odrobic.pracy.domowej@gmail.com
Zgłaszający otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w konkursie na adres email zwrotny - z
którego zostało dokonane zgłoszenie. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane. Wszystkie pytania prosimy również przesyłać pod powyższy adres email.

5. TERMIN NADSYŁANIA PRAC upływa 28 lutego 2019 roku.
Pracę w formie pliku elektronicznego należy przesłać do godziny 20.00 na adres email:
nie.zapomnij.odrobic.pracy.domowej@gmail.com
FINAŁ KONKURSU odbędzie się podczas dnia otwartego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 4 w Gdyni w sobotę 30 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje o dacie i godzinie
finału konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zsp4gdynia.pl
organizatora najpóźniej do 5 dni przed rozstrzygnięciem.
6. ZASADY KONKURSU:
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych
 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
 oraz dla uczniów gimnazjum.
Uczestnik lub grupa uczestników konkursu przygotowuje animację komputerową metodą
poklatkową, wykonując rysunki przedstawiające kolejne fazy ruchu (klatki) filmu w
dowolnym programie graficznym np. MS Paint.
Następnie w programie Windows Movie Maker (lub innym) łączy rysunki w jeden plik
wynikowy - animację, dodając muzykę, tytuł i napisy końcowe. Plik wynikowy powinien
mieć rozszerzenie: wmv, mp4 lub avi. Gotowa animacja nie powinna być dłuższa niż 3-4
minuty. Minimalny czas trwania animacji 1 minuta.
Każda animacja powinna zawierać:
 imię i nazwisko autora/autorów,
 klasa, nazwa i adres placówki,
 imię i nazwisko opiekuna.
Istnieje możliwość uczestnictwa w konkursie zespołowo - w grupie nie większej niż
3 uczniów. Każdy uczestnik/grupa uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
 pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu przewodniego
 atrakcyjność wizualną,
 dobór ścieżki dźwiękowej do tematyki animacji
8. NAJLEPSZE PRACE zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu
oraz podczas finału konkursu.
9. Regulamin oraz lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej
szkoły www.zsp4gdynia.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania
danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) uczestników konkursu.
10. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność
organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE „Moja Pasja” II EDYCJA 2018/2019
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
DANE UCZNIA:
Imię i nazwisko, klasa:......................................................................................................................
DANE OPIEKUNA:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................………...........................
e-mail: ………………………….………………………………………………………………………………...........................
DANE SZKOŁY
Nazwa szkoły ...........................…………………………….……………………………………….............................
Ulica ……………………………………………….………………………………………….………………............................
Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………...…………………............................
Tel./ fax ………………..……………………………………………………………………………………...........................
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………...........................
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
formularzu zgłoszeniowym do Konkursu „Moja Pasja”, przez organizatorów konkursy dla celów związanych z
organizacją przeprowadzeniem wyżej wymienionego konkurs. Ponadto oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażam także zgodę na utrwalanie mojego wizerunku
w związku z udziałem w konkursie „Moja Pasja” w postaci zdjęć, filmów, nagrań oraz na jego
rozpowszechnianie – przez organizatorów konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak:
udostępnianie wizerunku na stronach internetowych jak i innych mediach, w prasie oraz materiałach
promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z finału konkursu i innych
wydarzeń związanych z konkursem. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i
terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.

….......................................................................................................................................................
data

czytelny podpis uczestnika

Jako Przedstawiciel ustawowy/Opiekun prawny Uczestnika Konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez
Uczestnika oświadczenia powyższej treści. Zgoda Przedstawiciela ustawowego/Opiekuna prawnego jest
wymagana, jeżeli Uczestnik Konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez takiej zgody praca nie weźmie udziału w
Konkursie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
data

czytelny podpis

