20-asis kompiuterinės grafikos konkursas

Organizatoriai: Bendzino pradinė mokykla n° 10 ir Bendzino savivaldybė

Taisyklės ir nuostatai

Bendzino pradinė mokykla n° 10 ir Bendzino miesto savivaldybė maloniai kviečia mokinius nuo 5
iki 13 metų dalyvauti 20-ąjame kompiuterinės grafikos konkurse
“Tapyba ant ekrano”
Konkurse yra trys amžiaus grupės:
1 grupė: mokiniai nuo 4 iki 5 metų;
2 grupė: mokiniai nuo 6 iki 9 metų;
3 grupė: mokiniai nuo 10 iki 13 metų
Konkurso tema:
,,Žemė rūpinasi mumis, mes rūpinsimės žeme”.
Naudodamiesi kompiuterinėm technologijomis nupieškite plakatą, kuriame perteiktumėte
ekologišką ateities pasaulį.

Visi piešiniai privalo būti nupiešti naudojant kompiuterinę „Paint“ programą. Vienas
mokinys gali nupiešti tik vieną piešinį.
Kiekvienas piešinys turi būti atspausdintas ant atskirų A4 popieriaus lapų ir išsiųsti tokiu
adresu: Szkoła Podstawowa nr 10, 42 –500 Będzin, ul. Sportowa 2, woj. śląskie, Polska.
Kiekvieno piešinio kitoje pusėje privalo būti užrašytas mokinio vardas, pavardė,
mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas ir mokytojo vardas, pavardė.
Prašome neatspausdinti mokinio ar mokyklos pavadinimo ant piešinio!
Visi piešiniai taip pat turi būti atsiusti į el. paštą: sp10bedzin.grafika@wp.pl . Kiekvienas
piešinys turėtų būti atsiustas atskirame faile, kuris būtų užvadintas mokinio vardu, pavarde
ir šalimi. Galima atsiųsti kelis piešinius viename el. laiške.
Prašome taip pat pridėti Word formato formą su būtina informacija apie dalyvius.:
n°

Mokinio vardas
Pavardė

amžius

Mokyklos ar darželio pavadinimasol
( adresas, telefono numeris

Mokytojo vardas
Pavardė

El. paštas,šalis)

1.
2.

•

Organizatoriai pasilieka teisę naudoti užregistruotus darbus už dyką reklamuojant ar kaip
dokumentinę medžiagą kompiuterineme grafikos konkurse „Tapyba ant ekrano“ ir kituose
renginiuose.
Nugalėtojams bus įteikti prizai. Kiekvienoje kategorijoje vertinimo komisija išskirs tris
nugalėtojus. Prizai bus išsiųsti mokykų adresu.
Rezultatai bus paskelbti Birželį 2017 tinklalapyje: www.sp10bedzin.pl

Nugalėtojus informuosime el. Laišku.
Jei turite kokių nors klausimų dėl taisyklių susisiekite su mumis tel/fax 0048 32 267 45 82;
El. paštas: sp10bedzin.grafika@wp.pl mokyklos tinklalapis: www.sp10bedzin.pl.
Kontaktiniai asmenys: Dorota Sochocka, Ewa
Nėra startinio mokeščio.
Darbus išsiųsti iki – Gegužės 11 d. 2017.,
Mokyklos adresas: Szkoła Podstawowa nr 10, 42 –500 Będzin, ul. Sportowa 2, woj. śląskie, Polska

Linkime sekmės!

