
 

 

 

REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU NA  

NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

pt. Znani gliwiczanie 

 

Organizator: 

   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach. 

 

Cele konkursu:  

 Zainteresowanie uczennic i uczniów życiem i działalnością sławnych ludzi, którzy żyli/żyją 

w Gliwicach. 

 Promowanie pozytywnych wzorców osobowych wśród młodzieży. 

 Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji. 

 Poszerzanie umiejętności i wiedzy z zakresu przygotowywania prezentacji multimedialnej,  

a przez to do czytelnego przekazania zdobytych informacji i wiedzy. 

 

Patronat Honorowy: 

 Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann 

 

Uczestnicy konkursu: 

   Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych Gliwic i powiatu 

gliwickiego 

 

 

Warunki przystąpienia do konkursu: 

 

   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i przesłanie multimedialnej  prezentacji 



konkursowej  opisującej życie i dokonania znanego mieszkańca naszego miasta, który tu się  

urodził  i/ lub prowadził swoją działalność. Wybrana osoba powinna być wzorem dla kolejnych 

pokoleń, osobą godną naśladowania, której praca i dokonania stanowią ważny element historii 

Gliwic. Korzystając z bogatej historii miasta, jego różnorodności oraz niepowtarzalnego charakteru, 

uczestnicy mogą dokonać   wyboru     spośród gliwiczanek/gliwiczan    różniących   się   pod   

kątem   okresu   życia i działalności w historii miasta. W Konkursie mogą brać udział jedynie te 

prace, które nie zostały nigdzie wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym 

konkursie oraz nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy poprzedniej edycji 

Konkursu nie mogą przygotowywać prezentacji poświęconej tej samej osobie. 

 

Wymagania dotyczące prezentacji multimedialnej do konkursu: 

 

1. Prezentacja musi być wykonana w programie Microsoft Office Power Point. 

2. Objętość prezentacji nie może przekraczać 50 MB (zalecamy sprawdzenie ustawień własnej 

poczty, z której będzie wysyłana prezentacja, która może posiadać ograniczenia dot. pojemności 

wysyłanych załączników).  

3. Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 10 min. 

4. Paca powinna być samodzielna, niedopuszczalne jest kopiowanie tekstów i opisów. Nie może 

być to praca wcześniej publikowana i nagradzana. 

5. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię i nie może naruszać praw autorskich osób 

trzecich. 

6. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prezentacje.  

7. Prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać    kolejno:   imię   

i nazwisko, rodzaj szkoły oraz miejscowość (np.: Jan Kowalski-Szkoła Podstawowa nr 56-Gliwice, 

pierwszy slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa 

szkoły, miejscowość, nazwisko nauczyciela-opiekuna (np.: Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 56 

w Gliwicach – Jadwiga Kotys). 

8. Prezentacje konkursowe należy przesłać drogą internetową na adres: 

Konkursznanigliwiczanie@gmail.com do dnia 04.05.2022r. włącznie. Organizator nie odpowiada 

za brak możliwości odczytu danych, jeśli przesłany plik prezentacji zawiera błędy techniczne.  

9. Wysłanie pracy na konkurs  jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika, jego 

rodziców/opiekunów prawnych zgody na udział w nim oraz  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. 
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10. Ogłoszenie    wyników   odbędzie się   w  maju    2022 r. (dokładna   data zostanie  podana w 

późniejszym terminie) Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach. 

11. Laureaci I -III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni Regulaminu.  

13. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą: Dyrektor oraz 

nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 36 im. Johna Baildona w Gliwicach, przedstawiciele 

Samorządu Miejskiego Gliwic. 

14.Szczegółowych informacji udziela organizatorka konkursu Elżbieta Koloczek/ 

elakol@poczta.fm. 

 

 Kryteria oceniania prac: 

 Poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) 

 Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

 Oryginalność, kreatywność i innowacyjność wykonania. 

 Techniczna poprawność wykonania prezentacji. 

 

Ochrona danych osobowych: 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego   rozporządzenia o  ochronie   danych  osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Organizator informuje, a Uczestnik, Nauczyciel, Rodzic 

przyjmują do wiadomości, że:.administratorem danych osobowych Uczestników, Rodziców 

i Nauczycieli jest Szkoła Podstawowa br 36 im. Johna Baildona w Gliwicach. 

2. Poprzez wysłanie prezentacji konkursowej, uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny, 

nauczyciel-opiekun ucznia   wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 

danych oraz możliwość ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia po zakończeniu 

Konkursu.  

3. Uczestnicy konkursu poprzez udział w nim wyrażają zgodę na przeniesienie praw 

autorskich  do nadesłanych prac, w szczególności na takich polach eksploatacji jak: 

publikowanie w Internecie, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje. 
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