
 
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  PT. „BEZPIECZNI W SIECI” 

 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku  

 

Przedmiotem konkursu jest  stworzenie prezentacji multimedialnej  propagującej  bezpieczeństwo  

i kulturę szacunku w mediach społecznościowych. 

§ 1.  

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.  

 

§ 2.  

Cel 

1. Propagowanie zasad bezpiecznego i  kulturalnego korzystania z Internetu, a w szczególności  

z mediów społecznościach. 

2. Kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za swoją aktywność w Internecie.  

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

4. Kształtowanie  umiejętności selekcji potrzebnych informacji, wdrażanie do korzystania  

z różnorodnych źródeł  informacji z poszanowaniem praw  autorskich. 

 

 

§ 3.  

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VII szkoły podstawowej. 

2. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 4- osobowych. Prezentacja zgłoszona 

do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) 

zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach  (z rozszerzeniem 

*.ppt, *.pptx, jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps, *.ppsx). Jako nazwę plików należy 

wpisać swoje nazwisko i imię, nazwę szkoły i klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje 

o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Kryteria oceniania prac 

wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Prezentacja powinna składać się 

maksymalnie z 15 slajdów.  

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 projektów  (indywidulanych i/lub zespołowych). 

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, 

wydawanych przez organizatora oraz w Internecie. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 

 

 

 



§ 4.  

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy dostarczyć na płycie CD osobiście do sekretariatu szkoły, do dnia 12.02.2018r.  Płyta 

powinna być opisana i zawierać następujące dane: nazwę szkoły, telefon kontaktowy, imię  

i nazwisko opiekuna uczniów startujących w konkursie. 

 

§ 5.  

Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zwycięskie prace do dnia 01.03.2018r.  

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. Decyzja 

Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu.  

4. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej organizatora. 

5. Komisja dokonując oceny prac będzie brała pod uwagę:  

- sposób przedstawienia problemu bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania w  Internecie,  

- oryginale ujęcie tematu i  osobiste przemyślenia autorów, 

- język wypowiedzi (zrozumiały, mający walory edukacyjne),  

- estetykę i efekt wizualny, 

- przejrzystość, 

- techniczną poprawność wykonania, 

- przestrzeganie praw autorskich. 

6. Wyłonieni zwycięzcy (I, II, III miejsce, wyróżnienia)  otrzymają atrakcyjne nagrody. Laureaci 

pierwszego miejsca konkursowego otrzymają nagrodę, która będzie jednocześnie niespodzianką 

dla wszystkich uczniów klasy, którą reprezentują. 

 


