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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 
MULTIMEDIALNEGO 

 

,,Producenci tlenu- pospolite gatunki drzew, 
krzewów i roślin zielonych’’ 

 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie. 
 

I. Cele konkursu 
 

1. Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu. 

2.Zrozumienie znaczenia roślin w życiu  ludzi i zwierząt. 

3. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza-pozytywne przekonania i postawy społeczne 

oparte o dbanie o świat roślin. 
 

4. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.  

7.Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik informatycznych. 
 

Tematyka Konkursu nawiązuje do problemów związanych ze znajomością otaczającego świata roślin i ich 

wpływowi na zdrowie i życie ludzi. 
 

II. Założenia organizacyjne 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną 

pracę. Pracę przesyłamy na adres jacekmalin1@wp.pl  

3. Praca powinna być podpisana w wewnątrz prezentacji. 
 

4. Praca powinna być wykonana w programie Power Point, LibreOffice lub w innym programie do 

tworzenia prezentacji multimedialnej. Minimalna ilość slajdów to 15. Prezentacja powinna zawierać 

przejścia slajdów i animacje. 
 

5. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. 
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III. Warunki konkursu 
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii wiekowej: 
 

a) klasy VI-VIII 
 

2. Ostateczny termin przesyłania prac droga internetową prac upływa dnia 31.05.2020. 
 

3. Prace przesłane po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 
 

IV. Ogłoszenie wyników i zasady przyznawania nagród 
 

1.O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 

2.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2020. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

szkoły. 
 

4. Nagrodą w konkursie jest dyplomy i nagrody rzeczowe. Przewidujemy również wyróżnienia i 

drobne upominki. 
 

V. Przepisy końcowe 
 

1. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
 

2. Dokumentację związaną z konkursem(protokoły, zdjęcia prac uczniów)przechowuje Szkoła Podstawowa 

im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie . 

3. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych do celów konkursu. 
 

4. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i 
nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Jacek Malinowski 

Anna Kalwinek 


