
      

                                                 

 

 

 

Konkurs na prezentację multimedialną 

Konkurs dla  uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych 

Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie oraz Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 

serdecznie zapraszają  

uczniów Gminy Czarny Dunajec do udziału  

w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. 

 „Segregujesz - Edukujesz”. 

  

REGULAMIN  KONKURSU 

  

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie oraz Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. 

 

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Czarny Dunajec. 

 

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę gospodarowania odpadami, promocja zachowań 

proekologicznych, pobudzenie postaw aktywności i kreatywności w zakresie racjonalnego gospodarowania 

odpadami, kształtowanie postaw społecznych poprzez kreowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie 

umiejętności posługiwania się programami komputerowymi. 

 

4. Konkurs adresowany jest do Uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. 

 

5. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej akcje promujące selektywną 

zbiórkę odpadów na terenie szkoły realizowane w roku szkolnym 2018/2019 i obecnie oraz sposoby 

segregowania odpadów w naszej gminie z perspektywy ucznia. 

 

6. Wytyczne do prezentacji multimedialnej: 

 prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 10 do 15 slajdów (w tym slajd 

tytułowy; na ostatnim slajdzie należy umieścić imię i nazwisko autora oraz opiekuna pracy, nazwę szkoły), 

 do konkursu przystępują osoby indywidualne lub zespoły dwuosobowe, 

 każda osoba/zespół może oddać tylko jedną pracę, która wcześniej nie brała udziału w żadnych podobnych 

konkursach, 

 z każdej ze szkół mogą być dostarczone dwie prace, 

 prace należy składać na nośnikach CD-ROM, 

Szkoła Podstawowa                            

im. ks. prof. J. Tischnera   

                      w Ratułowie                           



 prace nie podlegają zwrotowi, a organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeżeli nośnik 

jest uszkodzony, 

 prezentacje należy dostarczyć  najpóźniej do 22 listopada 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Ratułowie, 

34 – 407 Ciche, Ratułów 159 (liczy się termin wpłynięcia pracy do siedziby organizatora); prace, które 

wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej, 

 prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatora (przedstawiciel Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Czarny Dunajec, Referatu Ochrony Środowiska, Młodzieżowej Rady Gminy, nauczyciel biologii i 

informatyki), 

 ogłoszenie wyników nastąpi 4 grudnia 2019r. o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

 

7. Kryteria oceniania prezentacji multimedialnej: 

 wartość merytoryczna, zgodność z tematem, 

 przejrzystość, uporządkowanie, zwięzłość, czytelność, 

 estetyka, kreatywność, kompozycja, 

 pomysł na przedstawienie tematu. 

 

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace zostaną przedstawione 

podczas ogłoszenia wyników. Przewidziane są również nagrody dla najlepszych szkół! 

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne prawo do zmiany niektórych treści regulaminu,  

a ocena komisji jest ostateczna. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

  

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną 

pt. „Segregujesz - Edukujesz” 

 

Imię i nazwisko  

Klasa   

Adres szkoły  

Numer telefonu  

e-mail  

Opiekun pracy  

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw 

autorskich. 

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 późn. 

zmianami). 

  

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

           (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis) 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………….………………   

Wiek …………………...… 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na Konkursu na najciekawszą prezentację 

multimedialną pt. „Segregujesz - Edukujesz”. 

  

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

                     (miejscowość, data)                                                                  ( podpis rodzica/opiekuna) 


