
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

NA NAJCIEKAWSZĄ  

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt: „WIELCY POLACY POLSKIEJ 

NIEPODLEGŁOŚCI” 

 
 

 
1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

 

2. Cele konkursu 
 Popularyzację postaci : Józefa Piłsudzkiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i Wojciecha 

Korfantego 
 Przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności. 

 

3. Uczestnictwo: 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Konopiska. 

 

4. Przebieg konkursu: 
 Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu na podstawie zebranych materiałów prezentacji multimedialnej 

ukazującej historię życia wybranej postaci i jej udział w odzyskaniu niepodległości Polski. 
  Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point i zapisana w formacie ppt lub pptx oraz 

ma zawierać od 12 do 15 slajdów. 

 

 Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:  

I kategoria szkoła podstawowa IV – VI 

II kategoria szkoła podstawowa VII-VIII i gimnazjum.  

 

 Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę. 

 

 Prace należy dostarczać na płytach CD-ROM. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po 

zakończeniu konkursu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest 

uszkodzony. 

 

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników 

KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę 

należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną. 

 

 Pracę należy dostarczać osobiście lub listownie, z dopiskiem konkursu,  

najpóźniej w dniu  30 października 2018r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Konopiskach, ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska. 

 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018r. Informacje o wynikach konkursu zostaną 

umieszczone na stronie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 

www.zskonopiska.pl, dyplomy i nagrody zostaną dostarczone pocztą lub osobiście do sekretariatów 

szkół. 



 

 

 

 

5. Kryteria oceniania: 

 Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem). 

 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

 Wykorzystanie własnych materiałów w prezentacji. 

 Wykorzystanie narzędzi programu Power Point. 

 

6. Nagrody: 

 

 Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 

 

Więcej informacji w sprawie konkursu:  

Ewelina Kokot tel.503 404 700, Izabela Stanisz tel. 693 146 022, Ilona Siemiętowska 607 542 170 

 lub mailowo zskonopiska@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS  
NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

PT. „WIELCY POLACY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI”    
  

 
 
 
 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ……………………………………………………………………………………………………  

2. WIEK UCZNIA ………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. DANE KONTAKTOWE UCZNIA /ADRES/NR TELEFONU/EMAIL/  

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

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

4. NAZWA I ADRES SZKOŁY  

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

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

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

5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA /OPIEKUNA/ ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO  

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

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

 

 

 

 

Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej publikowana lub nagradzana. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu w celach wynikający z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z 

późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy/prac plastycznych na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do 

wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator. Oświadcza, że w pełni akceptuję warunki 

regulaminu konkursu.  

 

 

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

data i podpis autora/ nauczyciela(opiekuna 


