
REGULAMIN 

KONKURSU MULTIMEDIALNEGO online 

w ramach XIII Międzyszkolnego Miejsko -Gminnego Projektu Edukacyjnego 

poświęconego  św. Janowi Pawłowi II 

„Nie lękajcie się” 

I. Organizatorzy konkursu: 

Organizatorami konkursu są dyrekcja oraz nauczyciele  Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie pod patronatem 

Burmistrza Miasta Ozorkowa 

 

II. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Św. Jana Pawła 

II, 

 pielęgnowanie i utrwalanie wartości głoszonych przez Papieża Polaka,  

 popularyzacja wiedzy i świadomości o życiu i działalności Św. Jana Pawła II, 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy 

religijnej poprzez analizę dokumentów, 

 pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.  

III. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Ozorków 

oraz ościennych gmin 

IV. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje   jedną prezentację  związaną z 

tegorocznym tematem przewodnim  Projektu Edukacyjnego „Nie lękajcie się”  

 

1. Uczestnicy przesyłają wykonaną prezentację na adres e-mail   zanak@interia.pl                                     

2.W przesłanej wiadomości należy podać imię i  nazwisko oraz tytuł prezentacji                                     

3. Na  początku prezentacji  ( pierwszy slajd) podaje tytuł i autora.                                                                                                                                                             

4. Prezentacja multimedialna przygotowana w programie Microsoft PowerPoint w czasie max 

10 minut.                                                                                                                                             

5. W prezentacji powinna być zawarta informacja o wykorzystanych materiałach źródłowych 

(ostatni slajd)                                                                                                                                                    

6. Należy dbać o poprawność językową (m. in. dbałość o jednolitość stylistyczną tekstu, 

ortografię, interpunkcję itp.).                                                                                                                                            

7. Jakość zamieszczonych w prezentacji obrazów powinna być przejrzysta.                                         

8. Slajdy powinny przełączać się automatycznie                                                                                                                 

9. Praca nie powinna być wcześniej publikowana.                                                                                                                                                                     

10. W przypadku dużych plików, w mailu należy wysłać link do pobrania prezentacji                           

11.Wraz z przesłaną prezentacją ( w tej samej wiadomości)  uczestnicy przesyłają również 
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kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz oświadczenie RODO dotyczące wyrażenia zgody 

wzięcia udziału w konkursie( załącznik 2)                                                                                        

12.Prezentację  wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do dnia 13 maja2021 r.                          

13.Prace przesyłane po terminie nie będą oceniane                                                       

14.Odebranie prezentacji  zostanie potwierdzone mailem zwrotnym                                                       

15 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja  2021 r.                                                                 

16. Podsumowanie konkursu i lista laureatów będzie umieszczona na stronie 

https://www.sp2ozorkow.pl/Szkoła w dniu 18 maja 2021                                                                                           

17.Nagrody można będzie odebrać osobiście lub zostaną przekazane do delegującej placówki   

18. Przesłane przez uczestników prace mogą być wykorzystane w prezentacji  na stronie 

organizatora. 

 V.   Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z:                                                                    

1. Posiadaniem praw autorskich do nagrania i udzieleniem zgody organizatorowi na 

wykorzystanie  na wskazanych w niniejszym regulaminie adresie                                                     

2. Oświadczeniem, że przesłane nagranie nie narusza praw autorskich osób trzecich;                        

3. Wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie materiału audiowizualnego do celów 

promocyjnych;                                                                                                                                    

4. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z 

RODO. 

VI. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo  

ETAP I   - wewnątrzszkolny  

ETAP II  - międzyszkolny : po 5 prezentacji wyłonionych z każdej placówki 

wyłonionych z I etapu  

                                       w kategoriach: 

 Klasy VI-VIII 

 Szkoły ponadpodstawowe 

 Osoby niepełnosprawne 

VII. Prezentacje oceniać będzie powołane  przez organizatorów JURY. 

VIII. Kryteria ocen: 

 Estetyka  

 Spójność treści z tematem przewodnim „Nie lękajcie się” 

  Oryginalność  

  Czytelność i funkcjonalność  

IX   Zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych należy przesłać na załączonych 

formularzach razem z przesłaną prezentacją    do dnia 13 maja 2021 na adres email   

zanak@interia.pl 

Dodatkowych informacji udziela :. p. Anna Żelaskowska - zanak@interia.pl   tel. 

601 717 248 
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