
Konkurs na baner promujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr4
z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu:

ORGANIZATOR: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Cele konkursu: 

 Zaprojektowanie  baneru  promującego  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr4  z Oddziałami
Integracyjnymi w Zamościu

 Rozwijanie  umiejętności  posługiwania  się:  oprogramowaniem  graficznym,   technologią
informacyjną

 Rozwijanie twórczego myślenia

 Rozwijanie kreatywności u uczniów

 Dzielenie się wiedzą z innymi.

Uczestnicy:

Uczestnikami  konkursu  mogą  być  uczniowie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  4  z Oddziałami
Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Projekt powinien zawierać:
 hasło promocyjne;
 logotyp;
 nazwę  szkoły  (Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  4  z Oddziałami  Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu);
 adres (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość);
 adres internetowy ( www.zsp4zamosc.edu.pl);
 numer telefonu (tel.: 084 639 26 38, 084 638 43 14);
 inne, ciekawe elementy graficzne.

Wymagania:

 Projekty należy zapisać w programie grafiki wektorowej (1 kopia)
 Rozdzielczości obrazu:  HDTV 1366×768 (16:9) lub podobne
 Projekt  należy zapisać elektronicznie na płycie CD
 Projekt  należy opisać wg wzoru:

 Tytuł
 Imię i nazwisko autora
 Klasę
 Datę powstania

TERMIN:
 Prace należy składać u nauczycieli przedmiotów informatycznych, bibliotece do 22.03.2016 roku
 Każda płyta powinna być opisana:

 Imię i nazwisko
 Klasa

http://www.zsp4zamosc.edu.pl/


Konkurs: Baner promujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zamościu

Kryteria oceny:

 Pomysł, oryginalność, niepowtarzalność

 Uniwersalność i funkcjonalność

 Walory merytoryczne, tekstowe i graficzne

 Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw osób trzecich,
w szczególności cudzych praw autorskich.

Wykorzystanie prac:

Organizator  uzyskuje  prawo  nieodpłatnego  wykorzystywania  prac  podczas  lekcji  informatycznych,
promocji szkoły oraz prawo do umieszczenia prac na stronie internetowej szkoły.

Nagrody:

Każdy  uczestnik  konkursu  otrzyma  co  najmniej  cząstkową  ocenę  bardzo  dobrą  z  przedmiotu
informatycznego (lub z przedmiotu zawodowego) oraz +20 pkt. z zachowania.

Dla zwycięzcy – atrakcyjna nagroda rzeczowa!!!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.04.2016r. a jego laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

Koordynatorami prac związanymi z konkursem są panie:

 Jerzy Goryczka

 Barbara Gmiterek – Kuśmirczak

 Anna Ordyniec

Komisja konkursowa:

 Dyr  Stanisław Holko

 Z-ca dyr  Jerzy Goryczka

 Magdalena Brzozowska

 Dorota Gajewska – Moś

 Radosław Kowalczuk

Zapraszamy

Czekamy na Wasze pomysły!


