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REGULAMIN KONKURSU  NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA  PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

  

Serdecznie zapraszamy uczniów z gminny Kobylany szkół podstawowych i gimnazjum do udziału  

w konkursie zorganizowanym z okazji 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGOŚCI.  

Celem konkursu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści 

patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100. ROCZNICĄ ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGOŚCI.  

Przebieg konkursu:  

  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych 

 i klasy III gimnazjum 

  uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint,  

która zawierać będzie nie więcej niż 20 slajdów na jeden  z poniższych tematów:  

1. Wielki Polak Józef Piłsudski  

2. Droga ku wolności  

3. Polacy na frontach I wojny światowej  

Czas trwania konkursu:  

  nadsyłanie prac: do 31 października 2018 roku  

  oficjalne ogłoszenie wyników na stronie: www.gck.gminaterespol.pl wręczenie nagród:  

termin zostanie podany laureatom konkursu  

  

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

  złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu  w terminie  

do  31 października 2018 roku. Prace nagrane na płytę CD/DVD należy dostarczyć do Szkoły 

Podstawowej w Małaszewiczach  lub drogą mailową ewahorbuw@wp.pl wraz z pracą zgody  

na publikowanie (załącznik nr 1):  

o wizerunku ucznia (imię, nazwisko, zdjęcie)  

o pracy, w przypadku gdy uczeń zostanie laureatem konkursu   

  

Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:  

  zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint   

  składać się z nie więcej niż 20 slajdów  

  zawierać treści zgodne z wybranym tematem  

  zostać wykonana przez jednego ucznia, szkoła może przesłać maksymalnie trzy prezentacje  

  zawierać informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, szkoła, telefon kontaktowy)  

  zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji)  

  

http://www.gck.gminaterespol.pl/
mailto:ewahorbuw@wp.pl
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Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane prezentacje biorąc pod uwagę:  

  wartość merytoryczną   

  sposób zaprezentowania tematu  

  stronę artystyczną  

  jakość techniczną   

 

Decyzja Jury jest ostateczna.  

  

O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni laureaci konkursu. Najlepsze trzy prezentacje 

zostaną wyróżnione nagrodami. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne   

z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.  

  

Organizatorzy:  

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach  

oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach   

 

 

 

 

 

załącznik nr 1  

  

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE  DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ WYKORZYSTYWANIE  WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU  
  

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U  

z 2014r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka  

  

…............................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku i pracy konkursowej  (strony internetowe) wyłącznie w celu 

promocji działań związanych  z przeprowadzeniem KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  Z OKAZJI 

100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI przez Gminne Centrum Kultury Kobylany. 

  

 

………………………………………………….                                                                        …...................................................  

       (telefon kontaktowy)                                                                                         (podpis rodziców/opiekunów)  


