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REGULAMIN XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

BOŻONARODZENIOWEGO 

 

 
I. ORGANIZATOR: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Sandomierska 19 

26-600 Radom 

tel. (0-48) 366-41-30 

e-mail: psp9@psp9.radom.pl 

 

II. CELE KONKURSU: 

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rysowania i malowania w edytorze grafiki 

Paint (kl. 4-6). 

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia animacji w programie bezpłatnym 

PhotoScape v 3.7 – AniGif, UnFReez 2.1, GIF Maker, GIF Editor, Video Maker, 

Wideo to GIF (aplikacja z Google Play, wersja bezpłatna) lub Gimp (7-8). 

3. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne. 

4. Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione 

prace. 

5. Propagowanie znaczenia i symboliki świąt Bożego Narodzenia. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU: 

Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII. 

 

IV. WARUNKI KONKURSU: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

 karty technicznej bożonarodzeniowej wykonanej w formacie A5, dowolną techniką 

plastyczną (kl. 4-6), 

 karty bożonarodzeniowej wykonanej w programie graficznym Paint w formacie A4  

(kl. 4-6), 

 karty bożonarodzeniowej wykonanej jako animacja komputerowa w programie 

PhotoScape v 3.7 – AniGif, UnFReez 2.1, GIF Editor, Video Maker, Wideo to GIF 

(aplikacja z Google Play, wersja bezpłatna) lub Gimp (7-8). 

2. Prace muszą być indywidualne, własne i niepublikowane wcześniej.  

3. Karta wykonana w programie graficznym Paint, nie może zawierać wstawionych 

gotowych clipartów, rysunki mają być wykonane własnoręcznie przez uczniów. Prace 

należy dostarczyć w formie wydruku jak i pliku.  

4. Karta jako animacja komputerowa ma zawierać od 10 do 15 klatek, warstw wykonanych  

w dowolnym programie graficznym. Należy je nagrać na pendrive lub płytę CD, która ma 

zawierać oprócz animacji także poszczególne jej klatki. W przypadku Gimpa oryginalny 

plik z warstwami. Prace komputerowe można również przesłać na adresy e-mailowe 

organizatorek, które znajdują się w punkcie VI. Regulaminu konkursu. 

UWAGA!!! 

W przypadku przesłania tylko pliku z animacją, praca nie będzie brana pod uwagę  

w konkursie. 

5. Karty mają przedstawiać symbolikę Bożego Narodzenie. 

6. Nauczyciele danej szkoły samodzielnie wyłaniają maksymalnie po dwie najlepsze prace  

z każdej kategorii konkursu. W przypadku, gdy w szkole jest dwóch (bądź więcej) 
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nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, każdy z nich może wybrać ze swoich 

podopiecznych po dwie prace z każdej kategorii. 

7. Prace wraz z informacją o uczestniku (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) należy 

nadesłać do 9 grudnia 2022 roku (piątek) wraz ze zgodą rodziców na udział  

w konkursie lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu sala nr 9.  

8. W przypadku, gdy prace nie będą spełniały poszczególnych kryteriów dotyczących 

formatu prac, wieku w poszczególnych kategoriach nie będą brane pod uwagę. 

9. Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

10. Ogłoszenie wyników przewidywane jest na 15 grudnia 2022 roku. Lista zwycięzców 

zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.psp9.radom.pl. Nagrody 

będzie można odebrać w drugiej połowie stycznia 2023 roku, w sali nr 9. Dokładną datę 

podamy telefonicznie. 

Uwaga: W przypadku zmiany terminu i formy wręczenia nagród organizator poinformuje 

Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji prac konkursowych. 

 

VI. DANE KONTAKTOWE: 

anna.chrzanowska@psp9.radom.pl lub marzena.szeliga@psp9.radom.pl  
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