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XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego na

„MISTRZA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ”
Do konkursu serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w wieku od 7 do 24 lat.
„Fantazja to wieczna wiosna”
Nadeszła wiosna! Wiosna to nie tylko pora roku, ale przede wszystkim stan
umysłu. Niech piękno, ciepło, kwiaty, słońce, wspaniałe wrażenia otaczają nas
przez cały rok. Takim stanom, wrażeniom, odczuciom dedykowana jest
tegoroczna edycja konkursu. Została zainspirowana piękną myślą
Friedricha Schillera – Fantazja to wieczna wiosna.
Zachęcam wszystkim uczniów do wykonania pracy graficznej, której inspiracją
będzie wiosna, słońce, nasza wyobraźnia, fantazja, ciekawy pomysł.

Celem Konkursu jest:





rozbudzanie ciekawości świata,
popularyzacja programu graficznego Paint,
rozwijanie kreatywności poprzez twórczość plastyczną,
zdobywanie doświadczenia w rywalizacji z rówieśnikami.

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych.
2. Prace powstają w programie graficznym Paint.
3. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie może przesłać 1-2 prace graficzne
z każdego etapu edukacyjnego:
 Szkoła Podstawowa
 Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne
 Branżowa Szkoła I Stopnia
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy
4. Każda z wykonanych prac może mieć tylko jednego autora.

5. Prace należy przesłać na adres KPSOSW w Toruniu do 27 maja 2022 roku w formie wydruku pocztą tradycyjną lub pliku przesłanego drogą elektroniczną
na adres - alicja.wolter@op.pl

Do pracy należy dołączyć etykietę z imieniem i nazwiskiem autora, nr klasy, nazwą
szkoły oraz nazwiskiem opiekuna. W przypadku prac nadsyłanych pocztą
elektroniczną prosimy o podanie w/w informacji w osobnym pliku tekstowym.
Uwaga – prosimy również o podłączenie do każdej nadesłanej pracy wypełnionej
i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór klauzuli dołączam
w zaproszeniu do konkursu). W przypadku prac nadsyłanych pocztą elektroniczną
prosimy o przesłanie skanu lub fotografii tejże klauzuli w osobnym pliku.

6. Niezależne jury konkursowe wyłoni Mistrzów Grafiki Komputerowej dla
każdego etapu edukacyjnego, tzn.





Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia SP
Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia BSIS
Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia SPdP
Mistrz Grafiki Komputerowej dla ucznia ZET

7. O wynikach Wojewódzkiego Konkursu na Mistrza Grafiki
Komputerowej zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu,
informacje zamieszczone będą również na stronie www Ośrodka:
http://www.sosw.torun.pl
8. Wyróżnienia, dyplomy oraz podziękowania za udział w konkursie
zostaną przesłane pocztą.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania i publikacji
nadesłanych prac z zachowaniem praw autorskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie
Organizator Konkursu
mgr Alicja Wolter

Dyrektor KPSOSW w Toruniu
mgr Agnieszka Wyrwas

