Regulamin konkursu multimedialnego
„ Powstania Narodowe”.
Celem konkursu jest:
 zainteresowanie uczniów warszawskich szkół podstawowych historią własnego
narodu, a szczególnie walką Polaków o niepodległość;
 rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw
patriotycznych uczniów;
 poznanie sylwetek bohaterów narodowych walczących o odzyskanie niepodległości
oraz wzbudzenie dla nich szacunku i wdzięczności za poświęcenie;
 rozwijanie kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji.
Postanowienia konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie.
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów warszawskich szkół
podstawowych.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie kategorie:



Klasy I – IV
Klasy V – VIII

4. Szkoły składają 1-2 prezentacje multimedialne w terminie do 15 września 2018r.
5. Prezentacje 5- 8
minutowe powinny zawierać informacje o powstaniach
narodowych, a przede wszystkim związane z nimi ciekawostki oraz zdjęcia własne
lub opatrzone nazwą źródła.
6. Praca może być wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie Power
point lub filmu.
7. Na pierwszym slajdzie muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię
i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, jej adres i telefon, klasa, imię i nazwisko
opiekuna.
8. Na ostatnim slajdzie konieczne jest podanie źródeł, z których uczniowie korzystali
przygotowując pracę.
9. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac, nagranych na płytach CD,
DVD lub i opatrzonych prawidłowo wypełnionym kuponem konkursowym, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 oraz wypełnienie oświadczenia do niniejszego
Regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 341 ul. Oławska 3, 01-494
Warszawa, do dnia 15 września 2018r. z dopiskiem „konkurs multimedialny” lub
nadesłanie prac na adres konkurs.sp341@gmail.com w formie załącznika do listu
elektronicznego.

10. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w mediach przez
organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.
U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/i nieodpłatnie przenoszą na
organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka w publikacjach o których
zdecyduje organizator”.
11. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora
Szkoły.
12. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów:
 Wartość merytoryczna-(0-10 pkt.)
 Oryginalny pomysł-(0-10 pkt.)
 Ciekawy sposób wykonania-(0-10 pkt.)
 Wartość informatyczna (efekty specjalne)- (0-10pkt.)
13. Komisja szkolna wybiera najlepsze prace, które otrzymają najwięcej punktów.
14. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
www.sp341.edupage.org , a do zwycięskich szkół zostaną przesłane zaproszenia
do udziału w uroczystym podsumowaniu konkursu.
15. W skład komisji wchodzą:
 nauczyciele historii
 nauczyciele informatyki
16. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody.
Osoba odpowiedzialna za konkurs: Jolanta Kuk
Dorota Kosiór

Załącznik nr 1 do Konkursu „Powstania Narodowe”
RODZAJ i TYTUŁ KONKURSU:
…………………..……………………………………………………………..……………………………..
UCZESTNIK:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… Klasa: ………………
SZKOŁA:
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres Szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ PRACY:
…………………………………………………………………………………………………………………
OPIEKUN UCZESTNIKA / nauczyciel/:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………….……………
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie
Działając w imieniu:
...................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu)
niniejszym oświadczam, co następuje:
1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia
2) zapoznałam /łem się z regulaminem konkursu „ Powstania Narodowe”, akceptuję
jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień,
3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku
uczestnika w internecie i w wybranych przez Organizatora konkursu mediach, a
także na publiczne prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika na
wystawach oraz w trakcie uroczystości o patriotycznym charakterze,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych
uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych
z prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń i uroczystości o
charakterze patriotycznym, na warunkach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych,
5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej
uczestnika, przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych i
osobistych,
6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik
nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji
w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych:
a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej
publiczne
prezentowanie,
wystawianie,
wyświetlanie,
nadawanie
i
reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką
i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych,
c)
w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym
w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych
urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu,
d) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu uczestnik
wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi
nieodpłatnie na Organizatora wyłączne prawo do opracowywania pracy
konkursowej
oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego do ww. pracy.
.........................................................................
(miejscowość, data)
….....................................................................
(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu)
* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się
rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego.

