
Regulamin Szkolnego Konkursu  
„Miejsce sercu bliskie – multimedialna opowieść o mojej miejscowości” 

 
I. Organizator: Szkoła Podstawowa w Bziance 

 

 

II. Cele konkursu:  

1. zainteresowanie uczniów tradycjami i historią własnej miejscowości, 

2. rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych, 

3. rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   

dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej, 

4. promowanie talentów młodzieży, 

5. tworzenie trwałej więzi ze swoją wsią, 

6. motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii 

informacyjnej. 

 

III. Uczestnicy: 

1. konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas VI – VIII. 

 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne przygotowanie prezentacji 

multimedialnej na temat „Miejsce sercu bliskie – multimedialna opowieść o mojej 

miejscowości”. 

 

V. Sposób przygotowania prac: 

 

1. prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point, 

2. prezentacja powinna zawierać co najmniej 15 slajdów, 

3. zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane 

własne zdjęcia i komentarze), 

4. wychowawcy klas VI – VIII pełnią rolę opiekunów projektu, 

5. 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, 

6. prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD, 

7. ostatni slajd prezentacji powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, 

klasa, 

8. każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej, 

9. praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich.  

 

 

 



VI. Tematyka prac:  

 

1. prezentacja powinna zawierać elementy związane z miejscowością Bzianki (krajobraz, 

zabytki, znane osoby itp.) oraz element nawiązujący do 600-lecia miejscowości. 

 

VII. Kryteria oceny: 

 

1. Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji, 

2. przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

3. adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści, 

4. kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 

5. techniczna poprawność wykonania prezentacji. 

 

VIII. Terminarz: 

1. prace należy dostarczyć do 28 czerwca 2019r., 

2. prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: 

1. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 8 września 2019 r. podczas uroczystości 600-lecia 

Bzianki, 

2. wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.spbzianka.idl.pl 

X. Nagrody: 

 

1. dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy z 

podziękowaniem za udział w konkursie. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. do oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa, 

2. decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani odwołaniu, 

3. zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście 

oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich, 

4. autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie  

do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym 

zgodę na ich udostępnienie na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 

 


