
 
 

Konkurs Informatyczno - Plastyczny 

E - Kartka na Dzień Bibliotekarza  

w 70.lecie Książnicy Pedagogicznej  

im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Organizator konkursu: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

 

1. Cel konkursu:                           

 rozwijanie zainteresowań informatycznych 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 doskonalenie umiejętności obsługi programów komputerowych 

 aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII 
 i III kl. gimnazjalnych  oraz szkół średnich, w tym także do uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną, z Kalisza i powiatu kaliskiego. 

3. Odbywać się będzie w czterech  kategoriach: 

 uczniowie szkół podstawowych - kartka wykonana w programie MsPaint 

(700x500 pikseli) zapisana w formacie *.gif , lub  *.jpg. 

 uczniowie szkół średnich  - kartka wykonana w programie PowerPoint zapisana  

w formacie *.pps na jednym slajdzie – czas odtwarzania do 2 minut (zawierająca 
automatyczne animacje i bezosobowe własne życzenia ; bez podkładu muzycznego, 
rozmiar pliku do 3 MB ).  

 uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną szkół podstawowych - kartka 

wykonana w programie MsPaint (700x500 pikseli) zapisana w formacie *.gif , lub  

*.jpg. 

 uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną szkół średnich  - kartka wykonana 

w programie PowerPoint zapisana w formacie *.pps na jednym slajdzie – czas 
odtwarzania do 2 minut (zawierająca automatyczne animacje i bezosobowe własne 
życzenia ; bez podkładu muzycznego, rozmiar pliku do 3 MB ).  

4. Kartki powinny tematycznie nawiązywać do promocji biblioteki, propagowania 
czytelnictwa i książki oraz do obchodów 70.lecia Książnicy. 

 

5. E-Kartki Dzień Bibliotekarza należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres 

e-mailowy wspomaganie@kp.kalisz.pl  z dopiskiem w tytule maila: KONKURS 

 E-Kartka „Dzień Bibliotekarza 2019 r.” w nieprzekraczalnym terminie do 30 

kwietnia 2019r.  
 

Pliki należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków 

diakrytycznych, bez spacji, według wzorów imie_nazwisko.jpg, imie_nazwisko.gif, 

imie_nazwisko.pps.  

mailto:wspomaganie@kp.kalisz.pl


 

Każdej kartce przesłanej w załączniku muszą towarzyszyć następujące informacje 

umieszczone w e-mailu: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela 

(opiekującego się uczniem), e-mail i telefon rodzica/opiekuna, 

nazwę szkoły, adres szkoły, e-mail szkoły. 

Każdy uczeń może przesłać tylko jedna pracę. 

 

6. E-kartki będą oceniane przez specjalnie powołaną komisję konkursową. Komisja nie 

może liczyć mniej niż trzech członków. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych prac 

oddzielnie dla każdej z kategorii. 

 

7. Ogłoszenie wyników konkursu (w tym dane uczestnika: imię i nazwisko, klasa, 

szkoła/placówka) odbędzie się  8 maja  2019 r. na stronie internetowej http: 

www.kp.kalisz.pl  oraz na Facebooku biblioteki. 

 

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi, podczas 

zorganizowanej w tym celu uroczystości. O terminie spotkania zostaną powiadomieni 

finaliści, opiekunowie i sekretariat szkoły. 

 

9. Kryteria oceny: 

 poziom artystyczny wykonanej pracy  

 pomysłowość i oryginalność 

 poprawność językowa 

 trudność wykonanej pracy 

 stopień nawiązania do tematu e-kartki 

 

10. Szczegółowe informacje – a.zimna@kp.kalisz.pl oraz r.pomiecinska@kp.kalisz.pl 
 

Postanowienia końcowe: 

 Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie 

konkursowej. 

 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

  Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji 

konkursu i biblioteki. 

 Przystąpienie do konkursu/nadesłanie pracy na wskazany adres e-mailowy 

wspomaganie@kp.kalisz.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu oraz publikację wizerunku na stronach 

internetowych i w lokalnych mediach. 

 Jeżeli wśród kartek zostanie wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające 

odpowiada uczestnik konkursu, opiekun/rodzic i szkoła do której uczęszcza uczeń. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu przeprowadzenia 

konkursu bez podania przyczyny.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

 W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje 

organizator. 

  Regulamin dostępny na stronie www.kp.kalisz.pl oraz na Facebooku biblioteki. 

 

Koordynator konkursu: 

Aldona Zimna, Róża Pomiecińska 

Zespół wspomagania szkół i placówek oświatowych KP. 
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