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Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie 
Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

 

 

 
KONKURS „ŻEGLOWANIE PO EKRANIE”  

– konkurs na animację komputerową dla uczniów SP 
 

 
ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie  

– opiekun Grażyna Szyndel, tel. 608 112 623, e-mail: grasz@wp.pl 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
CELE KONKURSU:  

 rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania tematyką morską,  

 rozwijanie kreatywności i umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży, 

 promocja Szczecina jako miasta otwartego na morze i przyjaznego żeglarzom, 

 propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (w tym zrzeszonych w SKM), którzy w ramach 
lekcji informatyki lub zajęć dodatkowych uczą się tworzenia animacji komputerowych. Ideą konkursu jest 
zachęcenie do tworzenia animacji o tematyce morskiej, związanej z żeglarstwem i promującej Szczecin jako 
miasto otwarte na morze i przyjazne żeglarzom.  

 animacja zgłoszona do konkursu może być wykonana w jednym z programów: Scratch, Pivot Animator lub 
GIMP.  

 animacja musi być autorską pracą uczestnika konkursu. 

 warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie (nadesłanie) pracy w terminie do 15 marca 2019 do godziny 17:00. 

 prace należy opisać imieniem, nazwiskiem autora, klasą i numerem szkoły, podać nazwisko 
nauczyciel-opiekuna oraz wysłać na adres: grasz@wp.pl  

 w przypadku prac wykonanych w Scratchu można wysłać link do udostępnionego projektu. 

 uczestnik konkursu jest zobowiązany do respektowania praw autorskich. Odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenie praw autorskich spoczywa na uczestniku konkursu. 

 nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie danych osobowych ucznia i opiekuna. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 Uczestnicy konkursu: dzieci /młodzież ze szkół podstawowych 
 
OCENA: 

 Konkurs oceniać będzie jury w skład którego wchodzą nauczyciele informatyki, techniki i plastyki związani 
z edukacją morską 

 Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem (wstępowanie elementów związanych żeglarstwem, Szczecinem) 

 ogólne wrażenie (estetyka, pomysłowość) 

 stopień trudności i złożoności pracy 

 Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia dla najlepszych prac w kategoriach 
wiekowych. 

 Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.  

 Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20 marca 2019 na stronie internetowej 
www.facebook.com/kolo.morskie/, a nagrody i dyplomy przekazane do szkół do dnia 22.03.2019r. 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 


