Regulamin konkursu
na najciekawszą prezentację multimedialną
pt.

1) Organizator

a) Organizatorem konkursu jest
2) Cele konkursu
a) Propagować oraz pogłębiać wiedzę na temat Tadeusza Kościuszko wśród młodzieży szkolnej.
b) Wzbudzać głębsze zainteresowanie historią, patriotycznie edukować młode pokolenie.
c) Zachęcać młodzież do pracy na różnych źródłach informacji, jej selekcji i wykorzystania
do tworzenia nowatorskiej pracy ucznia – prezentacji.

3) Przebieg konkursu
a) Oficjalne ogłoszenie konkursu
b) Przyjmowanie prac konkursowych (włącznie) do godz. 23.55
c) Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
na którym zwycięzca I miejsca zaprezentuje swoją pracę.

15.10.2017r.
25.11.2017r.
12.12.2017r. 15.12.2017r.

4) Uczestnicy
a) Konkurs jest adresowany do uczniów klas gimnazjalnych II i III oraz klas VII szkół podstawowych.
Udział w konkursie jest indywidualny. Szkołę może prezentować co najwyżej 3 uczniów.
Uczniowie ze szkoły organizatora są wyłączeni z udziału w konkursie.

5) Prace konkursowe
a)
b)
c)
d)

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. Tadeusza Kościuszki.
Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów.
Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.
Prace należy dostarczać do organizatora nie później niż 25.11.2017r. pocztą elektroniczną, albo
pocztą tradycyjną na CD albo osobiście na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 1
w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, 11 Listopada 22, mail:
Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi. Organizator nie odpowiada za uszkodzony
nośnik.

e) Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego
z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ a przez opiekunów KARTY OPIEKUNA, dołączonych
do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć
do przesyłki z prezentacją multimedialną lub zeskanować i dołączyć do listu elektronicznego.

6) Ocena prac konkursowych
a) Oceny prac dokonuje komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca komisji M.Przybyła
(historyk), A.Szlacheta (polonista), M.Miąsko (informatyk).
b) Ocenie podlega:
i) wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem);
ii) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;
iii) estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania.

7) Nagrody
a) Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

8) Postanowienia końcowe
a) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
b) Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

pieczęć szkoły

na konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. Tadeusz Kościuszko
Imię i nazwisko ucznia

Dane szkoły: nazwa szkoły, adres, tel., e-mail

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej
pełnie praw autorskich.
Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lut ego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).

................................
(miejscowość, data)

…………………………
(podpisczytelny)

.......................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………… wiek:
……………………………………
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na Konkursu na
najciekawszą prezentację multimedialną, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zawierciu.

................................
……………..…………………………
(miejscowość, data)

(podpis rodzica /opiekuna)

KARTA OPIEKUNA
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły: .........................................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursów
organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zawierciu.

................................
(miejscowość, data)

…………………………
(podpisczytelny)

