REGULAMIN KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

dotyczącą

zbrodni katyńskiej.
§ 1. Postanowienia ogólne

1.

Konkurs na prezentację multimedialną

adresowany jest do uczniów

gimnazjów województwa

podkarpackiego.
2.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z
kłamstwem katyńskim i zbrodnią katyńską.

3.

Organizatorem konkursu jest: Gimnazjum w Birczy.

§ 2. Cel konkursu

Pozyskanie ciekawych projektów prezentacji multimedialnych celem wykorzystania ich w dalszych
działaniach edukacyjnych prowadzonych przez

szkołę. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat II Wojny

Światowej. Rozbudzanie patriotyzmu i poczucia przynależności do wielkiej i małej Ojczyzny.

§ 3. Czas trwania i przebieg konkursu
1.

Konkurs rozpocznie się w

03.02.2015, a zakończy się 30.03.2015.

2.

Konkurs jest 1-etapowy.

3.

Termin nadsyłan ia prac 30.03.2015.

4.

Obrady jury odbędą się w pierwszej dekadzie marca 2015.

5.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Gimnazjum w Birczy .

6.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu planowane jest w kwietniu.
§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

1.

Uczestnikami konkursu są uczniowie , którzy wykonają i w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.03.2015 roku prześlą swoje prace na adres szkoły.

2.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej ( maksymalnie do 15 slajdów )
zawierającej tekst i grafikę stosownie do wybranej grupy odbiorców, zapisanej na płycie CD lub DVD w
programie Power Point.

3.

Zapis prezentacji na płycie powinien zawierać dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasa,
adres szkoły, adres prywatny, telefon do kontaktu).

4.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające zrzeczenie się
przez niego praw autorskich na rzecz organizatorów .

5.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

6.

W przypadku braku możliwości odebrania nagrody osobiście, istnieje możliwość przesłan ia jej pocztą .

7.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i będą
wykorzystywane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie szkoły.
§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych

1.

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów :
- zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
- ocena merytoryczna,
- ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści,
- czytelność przekazu.

2.

W skład jury, które dokona oceny nadesłanych prac wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia
Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa.
§ 6. Nagrody konkursowe

1.

Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe .

2.

O podziale nagród zadecyduje jury biorąc pod uwagę poziom prac zgłoszonych do konkursu.

3.

Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

§ 7. Pozostałe ustalenia
1.

Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.

Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

3.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4.

W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

