REGULAMIN KONKURSU
na prezentację multimedialną lub film
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu zwanego dalej Konkursem jest Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czarnej Białostockiej zwany dalej Organizatorem.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz
zobowiązanie do jego przestrzegania.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej.
4. Konkurs trwa od 15.02.2016 do 04.04.2016r.
5. Konkurs w rozumieniu art. 921 k.c. prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy
Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 2. CELE KONKURSU
1. Przybliżenie postaci Jana Pawła II oraz wartości zawartych w Jego nauczaniu.
2. Zachęcanie do przeżywania Roku Miłosierdzia Bożego.
3. Przypomnienie uczniom o ważnej rocznicy chrztu Polski oraz ponadtysiącletniej narodowej
historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.
4. Kształtowanie i wzmacnianie zainteresowań młodzieży.
5. Formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności.
6. Rozwijanie umiejętności informatycznych dotyczących pracy z aplikacjami do tworzenia
prezentacji multimedialnych i filmów.
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs zorganizowany jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zwanych dalej
Uczestnikami.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub filmu na jeden z tematów:
• Jan Paweł II orędownikiem miłosierdzia.
• Chrzest Polski – od tego wszystko się zaczęło.
• Co możesz powiedzieć o swojej Ojczyźnie młodym, którzy przyjadą do Krakowa na
Światowe Dni Młodzieży.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie prezentacji multimedialnej
(maksymalnie 25 slajdów) lub filmu (maksymalnie 3-minutowego), zapisanie na nośniku CD
lub DVD. Format zapisanych plików prezentacji: *.ppt, *.pps, *.pptx, *.ppsx, *.odp.
Prezentację można też przygotować w Prezi lub innym programie dostępnym online, należy
ją jednak zapisać na nośniku CD lub DVD.
5. Płyta CD, DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz prezentacji, filmu, także
obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy itp.), bez
których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.
6. Uczniowie biorący udział w Konkursie mogą zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.
Prace mogą być przygotowane samodzielnie lub w grupie maksymalnie 2-osobowej.
7. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
8. Osoby składające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o Uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach Konkursu.
10. Organizator
Konkursu
zapewnia
poufność
danych
osobowych
Uczestników
(z zastrzeżeniem postanowień §3 pkt.6).
11. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw
majątkowych i osobistych.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie z pracy konkursowej i rozporządzania nią przez
Organizatora na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby Konkursu.
13. Uczestnicy Konkursu - uczniowie, zrzekają się autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej na Organizatora Konkursu.
14. Uczestnicy Konkursu - uczniowie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
autorskich praw osobistych do pracy konkursowej na potrzeby Konkursu.
15. Przekazanie prac konkursowych przez uczestników jest nieodpłatne.
16. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna oraz zgoda rodzica/opiekuna na
przetwarzanie danych osobowych.
17. Prace należy przesłać do 04.04..2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Bolesława Prusa 1
16-020 Czarna Białostocka
z dopiskiem „KONKURS”
§ 4. KOMISJA KONKURSU
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursu, która sprawuje nadzór organizacyjny
i merytoryczny nad jego przebiegiem. Komisja Konkursu opracowuje Regulamin Konkursu
i określa przebieg Konkursu.
2. Siedzibą Komisji Konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.
3. Komisja Konkursu ustala kryteria oceny i tryb oceniania.
4. Komisja Konkursu czuwa nad poprawnością przebiegu Konkursu.
§ 5. PRZEBIEG KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentację multimedialną lub film opracowują wyłącznie uczniowie.
Uczniowie powinni pracować samodzielnie.
Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursu.
Organizator wybierze najlepsze prace konkursowe, przyznając im I, II i III miejsce.
Wyniki końcowe zostaną podane 12.04.2016 roku i zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora www.czargim.cba.pl.
6. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe odrębnie w kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzialność za treści konkursowe ponoszą ich autorzy.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad
niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Szczegółowych informacji udziela pani Ewa Daszuta: edaszuta@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2016r podczas XII Zjazdu Podlaskiej
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ LUB FILM
1. Tytuł pracy:
.................................................................................................................................................
2.Imię i nazwisko uczestnika/uczestników Konkursu:
.................................................................................................................................................
klasa ......
.................................................................................................................................................
klasa ......
3.Nazwa szkoły:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Adres szkoły, telefon, e-mail:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5.Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna merytorycznego:
............................................................................................................................
……………………………
……………………………
Miejscowość i data

Podpis zgłaszającego
(dyrektora szkoły/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
1.Imię i nazwisko dziecka:
……………………………………………………….………………
wiek …………………...…
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w związku
z Konkursem organizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej
na najciekawszą prezentację multimedialną lub film.
………………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data)
(podpis rodzica /opiekuna)

