
REGULAMIN   
I  ZDALNEGO  POWIATOWEGO 

KONKURSU   
„ Świat Minecrafta – książka, dzieło 

malarskie, muzyka” 
 
 
 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia 

udziału w konkursie na zaprojektowanie własnej wizji wybranej książki, obrazu lub dzieła 

muzycznego w Minecrafcie. W obecnym czasie zapraszamy do udziału w konkursie w 
formie zdalnej. 

 
1.Organizator Konkursu  - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach  
 
2.Cele konkursu: 

1. Rozwijanie kreatywności ucznia 
2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką i literaturą 
3. Wykorzystanie zainteresowań dzieci do stworzenia przekładu 

intersemiotycznego 
4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do kreatywnego spędzania czasu wolnego 

podczas epidemii                        
 
3.Tematyka konkursu – stworzenie  prezentacji „Świat …. w Minecrafcie” 
 
4.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół oraz wychowanków sekcji Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej   w Pyskowicach działających w Gminach Pyskowice, Wielowieś, Toszek                      
i Rudziniec.  
 
5.Pierwszy etap konkursu, kwalifikujący do Finału Powiatowego odbywa się na poziomie 
szkół i sekcji z terenów wymienionych w pkt.4.  Prace uczestników będą przesyłane do 
nauczycieli Ogniska Pracy Pozaszkolnej pracujących   w danej szkole. 
 
6. Uczestnik konkursu tworzy prezentację  lub film w Minecrafcie. Praca może dotyczyć 
wybranego dzieła muzycznego, plastycznego lub literackiego, którego wizję  należy 
przedstawić w Minecrafcie.  
(Wybierz książkę, miejsce, przedmiot lub osobę, która szczególnie Cię zainteresowała,                        
a następnie zaprojektuj i wykonaj w programie Minecraft  fragment świata lektury, możesz 
też wybrać dowolny  obraz lub utwór muzyczny).  
 
Następnie przesyła nagranie, screen lub zdjęcie pracy do swojego nauczyciela z OPP- p. 
Małgorzacie Prochota na adres malgorzata.prochotaa@ gmail.com 
 

 
7. Praca konkursowa musi być oryginalna, stworzona na potrzeby konkursu. 
 
8. Konkursowe nagrania będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych  
a)klasy I – III,     b) klasy IV – VI,     c) klasy VII i VIII    
 



9. Uczniowie mogą brać udział w konkursie w zespołach (max. 4 osobowych). 
 
10. Każdy uczestnik konkursu obowiązkowo  w formie  skanu wysyła  
swojemu instruktorowi wypełnione pisemne oświadczenie rodziców  
zezwalające  na udział w konkursie i wykorzystanie  pracy konkursowej 
uczestnika przez organizatora  konkursu zał. 1 
 
10. Uczeń/zespół mogą zgłosić do konkursu jedną pracę.  
 
11. Do Finału Powiatowego instruktor  przesyła  na maila 
j.pryciak.sp5pyskowice@gmail.com   trzy wybrane nagrania   oraz   skany   ze  
zgodami   rodziców.  
 
12.Kryteria oceny: 
Oceniana będzie kreatywność, precyzja wykonania i poziom artystyczny. 
Ocena prac konkursowych będzie uwzględniać następujące elementy: 

 odwzorowanie pracy 
 zgodność pracy z tematyką konkursu 
 pomysłowość 
 wykonanie, przedstawienie szczegółów 
 poziom artystyczny 

 
13.Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 
 
14.Termin nadsyłania prac na Finał Powiatowy – do 06 czerwca 2021r.  
 
15. Ogłoszenie wyników – 12 czerwca 2021r.  
 
16. Prace nadesłane na konkurs pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatora. 
 
17. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania nagrania                                

zgodnie z działalnością Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.  
 
18.  Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną przekazane do szkół przed zakończeniem 

roku szkolnego. 
 
19. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem 
warunków niniejszego regulaminu. 
 

 
                                         Zapraszamy 
 
                                OPP w Pyskowicach 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 I Zdalnego Powiatowego Konkursu  
„ Świat Minecrafta – książka, dzieło malarskie, muzyka” 

OPP w Pyskowicach  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
.................................................................................. w podanym niżej zakresie:  

imię i nazwisko 

klasa…………………………………………….. 

nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza …………………………………………  
 

przez: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach  ul. Wojska Polskiego 23,                                  
44-120 Pyskowice w celu organizacji  I Zdalnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  
 
 

…………………………………………………………………. 
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
w celu publikacji wyników  I Zdalnego Powiatowego  Konkursu „ Świat Minecrafta – książka, 
dzieło malarskie, muzyka” na stronie internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 
Pyskowicach  
 

.............................................................................................  
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego  

 
 

•Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej                                      
w Pyskowicach ul. Wojska Polskiego 23, 44-120 Pyskowice  
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, jednak cofnięcie przez Panią/Pana zgody 
będzie skutkowało:  
w zakresie zgody nr 1 brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie  
w zakresie zgody nr 2 wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną przekazane do 
placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie internetowej OPP 
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania  
• Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu 
• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa  
• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie terminu 
wynikającego z Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w placówce.  
•Przysługuje Pani/Panu prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego                                          
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
•Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w placówce e-mail: opppyskowice1@wp.pl  

 
Potwierdzenie zapoznania się z informacją 
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...................................................... 

Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 


