ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
W SŁOMNIKACH
os. Świerczewskiego 2; 32-090 Słomniki; tel.: (12) 388-38-24;
NIP: 944-20-48-273; nr konta Rady Rodziców: 16 1020 2892 0000 5102 0628 3875
www.zsoslomniki.pl/sp; e-mail: spkwielki@interia.pl

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną
dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych
pt. „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły ”

Temat piątej edycji: SMOG

TO NIE SMOK.

WIEM, JAK GO POKONAĆ!
Organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
§1
CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie wiedzy na temat wpływu świadomych wyborów na zdrowie człowieka
wśród uczniów klas IV - VI szkół podstawowych.
2. Ukazanie walorów i rangi zdrowego stylu życia poprzez:
•

Promowanie edukacji prozdrowotnej na poziomie szkół podstawowych;

•

Zwiększenie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia środowiska

•

Ujawnianie i rozwijanie kreatywnej działalności ucznia w oparciu o multimedialne
technologie;

•

Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji;
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§2
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.
2. Adres biura konkursu::
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego
os. Świerczewskiego 2
32 – 090 Słomniki
spkwielki@interia.pl

§3
UCZESTNICY I ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSKIE
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu całej
Polski.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Do udziału w konkursie można przystąpić tylko jako uczestnik indywidualny
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
5. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres pocztowy organizatora
6. Liczba prac nadesłanych z jednej szkoły nie powinna przekroczyć 10.
7. Prace mogą być przesyłane na jednym z nośników: płyta Cd, płyta DVD lub
PenDrive.
8. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne bądź złożone na niewłaściwym formularzu
zgłoszeniowym, nie będą rozpatrywane.
9. Konkurs trwa od 27.03.2017r. do 12.05.2017
10. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które

zostały

złożone

osobiście lub nadesłane pocztą na adres biura konkursu nie później niż do dnia
12.05. 2017r. (decyduje data wpłynięcia pracy do biura konkursu).
Prace przesłane pocztą powinny mieć dopisek na kopercie „konkurs na prezentację
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§4
OPIS I PRZEBIEG KONKURSU.
1. Praca konkursowa podlega zakwalifikowaniu tylko w formie prezentacji multimedialnej
zapisanej w formacie.ppt lub .pps.
2. Prezentacja może zawierać do 20 slajdów, a jej czas nie powinien przekraczać 10
minut.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą

być

pracami

własnymi i nie mogą brać

wcześniej udziału w innych konkursach.
4. Każda praca konkursowa powinna tematycznie być związana z celami

konkursu

określonymi w § 1.
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Organizatora Konkursu.
6. Do pracy należy dołączyć metryczkę stanowiącą załącznik numer 1 do Regulaminu
konkursu, wraz ze stosownym oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub
opiekuna prawnego uczestnika.
§5
OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Komisję konkursową powołuje Organizator konkursu.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: nauczycieli Informatyki, nauczycieli
realizujących edukację

prozdrowotną

oraz

konsultanci

z

zakresu

edukacji

artystycznej (razem 5 osób).
3. Zadaniem Komisji będzie ocena nadesłanych prac oraz wyłonienie zwycięzców
konkursu.
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4. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
a. artystyczne: oryginalność, dobór środków i audiowizualnych form wyrazu.
b. merytoryczne: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.
c. techniczne

(np.

rozbudowane,

zaawansowane

funkcje

prezentacji,

zastosowana animacja).
5. Po rozstrzygnięciu konkursu, lista laureatów zostanie opublikowana na stronie
internetowej Organizatora (www.zsoslomniki.pl/sp).
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 26. 05.2017r.
7. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy
członkowie Komisji Konkursowej.
8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zapisu Regulaminu Konkursu w
przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.
ORGANIZATORZY

Honorowy Patronat:
Tomasz
Ciałowicz
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1
Metryczka pracy

Imię

i

nazwisko

uczestnika

konkursu:

Nazwa Szkoły i dokładny adres:

Klasa:
Imię

i

nazwisko

nauczyciela

(opiekuna):

Zgoda rodzica ( opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i
realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na podawanie do publicznej
wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z wykorzystywaniem pracy w
działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących konkursu.

……………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy

