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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną 

dla uczniów klas  I – III i IV - VII szkół podstawowych 

pt. „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły ” 

 

Temat siódmej edycji: Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko! 

Organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

  

§ 1 

CELE KONKURSU 

Popularyzowanie wiedzy na temat wpływu świadomych wyborów na życie człowieka  

wśród uczniów klas I – III i  IV - VII szkół podstawowych,  

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 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. 

 
§ 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  

ul. św. Jana Pawła II 2 

32 – 090 Słomniki 

spkwielki@interia.pl 
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§ 3 

UCZESTNICY I ZASADY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSKIE  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III i IV – VII szkół podstawowych z terenu 

całej Polski.  

2. Zadaniem uczniów klas I – III jest przygotowanie plakatu w dowolnym programie 

graficznym na temat zgodny z hasłem konkursu. 

3. Uczniowie klas IV – VII przygotowują prezentację multimedialną. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

5. Do udziału w konkursie można przystąpić tylko jako uczestnik indywidualny.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

7. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres pocztowy organizatora.  

8. Liczba prac nadesłanych z jednej szkoły z każdej kategorii nie powinna przekroczyć 

10.  

9. Prace mogą być przesyłane na jednym z nośników: płyta CD, płyta DVD lub 

PenDrive.  

10. Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne bądź złożone na niewłaściwym formularzu 

zgłoszeniowym, nie będą rozpatrywane.  

11. Konkurs trwa od 30.04.2018r. do 31.05.2019 

12. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które  zostały  złożone  

osobiście lub nadesłane pocztą na adres biura konkursu  nie później  niż  do  dnia  

31.05. 2019r. (decyduje  data  wpłynięcia  pracy  do  biura  konkursu).   

          Prace przesłane pocztą powinny mieć dopisek na kopercie „Konkurs”. 
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§ 4 

OPIS I PRZEBIEG KONKURSU.  

1. Plakat  o wymiarach nie przekraczających A4 należy zapisać w wybranym formacie: 

.jpg; .png; .gif.  

2. Praca konkursowa ucznia klas IV – VII podlega zakwalifikowaniu tylko w formie 

prezentacji multimedialnej zapisanej w formacie do wyboru: .ppt .pps, .pptx, .ppsx. 

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.  

 

4. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę następujące 

kryteria:   

Klasy I – III 

a. artystyczne: oryginalność, kreatywność, samodzielność, twórczość, 

b. merytoryczne: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu,  

c. techniczne: umiejętność korzystania z dowolnych programów graficznych. 
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Klasy IV - VII 

d. artystyczne: oryginalność, kreatywność, własna twórczość, właściwy dobór 

środków i audiowizualnych form wyrazu, 

e. merytoryczne: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu,  

f. techniczne (np. rozbudowane, zaawansowane funkcje prezentacji, 

zastosowana animacja).  

5. Po rozstrzygnięciu konkursu, lista laureatów zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora (szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl). 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 07.06.2019r.  

7. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy 

członkowie Komisji Konkursowej.  

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Przed końcem roku szkolnego nagrody i dyplomy zostaną przesłane do szkół 

laureatów. 

 

§ 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 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:spkwielki@interia.pl


  

 

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: 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody 
( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )  

na przetwarzanie  i publikację danych osobowych mojego dziecka w zakresie związanym z 

udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”. 

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym 

momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy 

sekretariat@zsoslomniki.pl 
 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku: 

http://szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/index.php/top-ochrona-danych-osobowych 
 

Data i czytelne podpisy 

rodziców …………………………………………………………..……. 

http://szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/index.php/top-ochrona-danych-osobowych

