MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS

na prezentację
multimedialną
„MOJA SZKOŁA- MOJARegulamin
MAŁA OJCZYZNA”

Szkoła Podstawowa Nr 54

Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego
„ Zawód przyszłości ”

(wykonanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim)

im. Kornela
Konkurs jest częścią Powiatowego Projektu Edukacyjnego ,,Zawodowcy przyszłości”,
Makuszyńskiego
realizowanego
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
91-050 Łódź,
ul.
Wróbla 5
Tel.42-651-80-00, fax. 42§1
651-82-11

I. Cele konkursu:
 doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim;
 kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 zdobycie umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;
 rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych
dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;
 promowanie talentów i zainteresowań młodzieży;
 motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.
§2
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
Organizacją
konkursu
w
Zespole
zajmuje
się
i
informacji
udziela:
p. Dorota Sobocińska- dorissob@wp.pl, tel. 660-435-538.
§3
III. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie gimnazjów;
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
§4
IV. Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem regulaminu)
i przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat: „Zawód przyszłości”.
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V. Sposób przygotowania prac:
1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point, zawierać
minimum 10 slajdów.
2. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
3. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
4. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także
obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.),
bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.
5. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną na adres e –mail
organizatora: dorissob@wp.pl,
6. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły,
adres elektroniczny autora pracy i szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna.
7. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
8. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać
praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały
wykonane osobiście oraz że wykorzystane materiały nie naruszają praw autorskich.
9. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie
do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę, wyrażają tym samym
zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. Przystąpienie uczestników do konkursu
oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie nazwisk w akcjach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych, związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
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VI. Zasady oceny przygotowanych prac:
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych
dyplomów dla wszystkich uczestników. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała
pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:
1. poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji;
2. przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;
3. adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści;
4. techniczną poprawność wykonania prezentacji.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo
do ich prezentowania na stronie Zespołu.
Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora
komisja konkursowa.
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VII. Nagrody:
1.
Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród I, II i III stopnia ;
2.
Laureaci konkursu otrzymają dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy
z podziękowaniami za udział w konkursie (w przypadku nieobecności
na podsumowaniu konkursu, podziękowania zostaną wysłane na adres e-mail);
3.
Wszyscy nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania
za przygotowanie uczestników.
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VIII. Termin i miejsce konkursu
1. Nośnik (płyta CD/DVD/pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja wraz z kartą
zgłoszeniową i oświadczeniem ( załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu) należy umieścić
w zaklejonej kopercie i dostarczyć osobiście do Organizatora (prace należy pozostawić
w bibliotece szkolnej) lub przesłać na adres: Zespół Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego Al. Tysiąclecia 12 06-100 Pułtusk
do 31 MARCA 2017r. - decyduje data stempla pocztowego. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej http://www.zszpultusk.edu.pl/ lub bezpośrednio u Organizatora)
UWAGA! Można także przesyłać prace konkursowe na adres e –mail organizatora:
dorissob@wp.pl, proszę pamiętać o dodaniu zeskanowanych zgód w załącznikach!
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego podsumowania projektu
,,Zawodowcy przyszłości”.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Fanpage ‘u
Zespołu
Szkół
Zawodowych
im.
Jana
Ruszkowskiego
w
Pułtusku
http://www.zszpultusk.edu.pl/ do 10 kwietnia 2017 roku.
4. W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości można je będzie odebrać do końca
marca 2017 roku
w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Po upływie tego terminu nieodebrane nagrody stają się
własnością organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Organizatorzy:
Dorota Sobocińska,
Anna Świerczewska,
koordynatorki projektu ,,Zawodowcy przyszłości”.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
Międzyszkolny
konkurs
pn. „Zawodowcy przyszłości”

na

prezentację

multimedialną

w

języku

angielskim

Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………....
Nazwa, adres i telefon szkoły: ………………………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………
Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….……………………………………………….
e-mail szkoły: ………………………………………………….………………………………………………..
e-mail autora: …………………………………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela prowadzącego: .....................................................................................................................

Załącznik nr 2
Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw
autorskich.
2. 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 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn.
zmianami) oraz wymienionych w Regulaminie konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka………………………………………………………….
przez Organizatora Międzyszkolnego Konkursu na prezentację multimedialną pt. „Zawodowcy przyszłości” w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. zmianami).
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane
w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie
Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Podpis rodzica/opiekuna: ………………………………………….. Miejscowość, data: …………………………

