
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSUNA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

„Zaczytana klasa” 

 

1. Organizatorzy konkursu: biblioteka szkolna i samorząd szkolny. 

2. Zasady uczestnictwa. 

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zespołów klasowychZSR-T w Zwoleniu. 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej nowych 

książek (pojedynczych tytułów lub serii wydawniczych), które chcielibyście znaleźd w bibliotece, 

ilustrowanej zdjęciami uczniów z danej klasy czytających książki w „nietypowych miejscach” 

(zdjęcia uczniów całej klasy, grupowo lub indywidualnie). 

3. Cele konkursu: 

 Popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowao czytelniczych młodzieży. 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

 Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 

 Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich. 

 Zwiększenie aktywności klas w środowisku szkolnym, integrowanie zespołów klasowych. 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

 Prace powinny byd wykonane w formie prezentacji multimedialnej przez daną klasę. 

 Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna byd wykonana w programie Microsoft 

OfficePowerPoint 97-2003 i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio 

w w/w programie (z rozszerzeniem *.ppt i *.pps). 

 Prezentacja multimedialna powinna posiadad nie mniej niż 10 slajdów i nie więcej niż 25 

slajdów. 

 Jako nazwę plików należy wpisad oznaczenie klasy (np. 1e Technikum ekonomiczne). 

 W prezentacji powinny byd zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych 

(stronach internetowych z recenzjami książek, blogach, forach, nazwiska autorów artykułów 

itp.). 

5. Miejsce i termin składania prac: 

 Prace należy dostarczyddo biblioteki szkolnej na płycie CD lub DVD w podpisanej kopercie. 

 Prace przyjmowane będą do dnia 24 listopada 2017 r. 

6. Jury. Jury Konkursowe zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. 

 



7. Kryteria oceny prac konkursowych: 

 Wartośd merytoryczna i edukacyjna. 

 Uwzględnienie w prezentacji książek wpisanych na listę książek zakupionych do biblioteki 

szkolnej (lista książek dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka). 

 Oryginalne ujęcie tematu – prezentacja „ciekawie” zilustrowana zdjęciami klasowymi (może 

byd wiele zdjęd na 1 slajdzie). 

 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

 Stopieo zaawansowania techniki tworzenia prezentacji. 

 Techniczna poprawnośd wykonania prezentacji. 

 Poprawnośd językowa i merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji. 

 

8. Na klasy-laureatów konkursu czekają dyplomy i nagrody oraz punkty w szkolnej rywalizacji 

klas. 

 

9. Postanowienia koocowe: 

 Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. 

 Przystępująca do konkursu klasa akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

 Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce 

biblioteka szkolna. 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu  

i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów  

w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie  

z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich 

organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 


