
REGULAMIN 

        KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

„Razem zmieniamy Internet na lepsze” 
 

§ 1. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. 

 

§ 2. 

1. Tematyka konkursu wiąże się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem  

w świecie wirtualnym oraz koniecznością uwrażliwienia młodych ludzi na 

problem niewłaściwych zachowań w Internecie.  

2. „Razem zmieniamy Internet na lepsze” – to konkurs na prezentację 

multimedialną promujący przeciwdziałanie mowie nienawiści obecnej w sieci, 

poprzez rozwijanie u młodych ludzi kompetencji niezbędnych do rozpoznania 

mowy nienawiści i cyberprzemocy w Internecie oraz reagowania na łamanie 

praw człowieka.  

3. Organizatorom konkursu zależy szczególnie, aby zwrócić uwagę na takie 

zagadnienia jak: walka z mową nienawiści w sieci (tzw. hejt)  

i  przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy.  

 

§ 3. 

Cele organizacji konkursu. 

1. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych  

i przemyślanych zachowań w wirtualnym świecie.  

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz 

kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 

3. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich. 

 

 

§ 4. 

Terminarz konkursu. 

1. Prace należy nadsyłać do 12 kwietnia 2017 r. (środa).  

2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas Dnia Otwartych 

Drzwi w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.  

3. O odbiorze nagród laureaci zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.  

4. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe  

oraz wyróżnienia. Specjalne podziękowania skierujemy do nauczycieli – 

opiekunów. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.  

 

§ 5. 

Warunki konkursu. 

1. Konkurs ma charakter indywidualny / każda praca ma jednego autora/. 

2. Prezentacja powinna być wykonana zgodnie z tematem konkursu. 

3. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie 

PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress 

(pakiet Open Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również 

jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać 

swoje nazwisko i imię z nazwą szkoły. W prezentacji powinny być zawarte 

informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach 

pracy.  



4. Prace prosimy nadsyłać: 

a) na opisanych nośnikach CD/DVD (imię i nazwisko autora pracy, klasa, 

nazwa szkoły, program w jakim została wykonana praca) wraz z kartą 

zgłoszenia (Zał. 1) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

 i publikację w sieci (Zał. 2) 

 i przesłać na adres organizatora: Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie  

 ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin z dopiskiem „Konkurs na prezentację”,  

b) lub drogą elektroniczną z opisem pracy jak wyżej na adres:            

                   bibliotekazsgabin@wp.pl wraz ze skanem załączników.  

5. Autor zgłaszający pracę i podpisując kartę zgłoszenia, jednocześnie oświadcza, 

iż posiada pełnię nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonej prezentacji,  

a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.  

 

§ 6. 

Zasady przyznawania nagród. 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana w Zespole Szkół  

im. Stanisława Staszica w Gąbinie.   

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

3. Konkurs zostanie oceniony w dwóch kategoriach:  

➢ Gimnazjum,  

➢ Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.  

4. Kryteria oceny prac: 

➢ zgodność pracy z tematem i zawartość prezentacji 

➢ estetyka wykonania i efekt wizualny 

➢ pomysłowość, 

➢ przejrzystość, 

➢ grafika i cała szata graficzna, 

➢ techniczna poprawność wykonania. 

 

§ 7 

Uwagi końcowe.  

1. Konkurs jest bezpłatny. 

2. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatorów i będą 

wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 

3. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

 

§ 8 

Dodatkowe informacje 

Wszelkich informacji udzielają: 

1. Tatiana Jastrzębska bibliotekazsgabin@wp.pl  

2. Wanda Borkowska wborkowska@wp.pl  

3. Eliza Bałdyga eliza.baldyga@op.p  
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Załącznik  2 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ córki 

……………………………………………………………………… w konkursie  

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „„Razem zmieniamy Internet na lepsze” oraz 

umieszczenie jego/jej danych na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 

w Gąbinie zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z dnia 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

…………………………………………….. 

 podpis rodzica/ prawnego opiekuna ucznia 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

Konkursu na prezentację multimedialną „„Razem zmieniamy Internet na lepsze”  

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zmianami). Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku 

Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu 

informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane  

i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody,  

w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

  

 

 

 

        …………………….                                         ……………………….. 
           miejscowość, data                                                            czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

 



Załącznik  1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „„Razem zmieniamy Internet na lepsze” 

Lp. Imię i Nazwisko 

autora pracy 

Nazwa Szkoły Adres Szkoły Telefon 

kontaktowy 

Szkoły 

Adres e-mail 

Szkoły 

Nazwisko i 

Imię Opiekuna 

Pracy 

Czytelny podpis autora 

pracy 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

                                                                                                                                                                    

                Akceptacja Dyrektora Szkoły 

 

 

....................................................................... 

                                                                                                                                                                         (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

……………………………………..   …………………………….. 

             (pieczęć Szkoły)                                                   (data) 


