
REGULAMIN KONKURSU 

na prezentację multimedialną pt. „I KSIĄŻKI MAJĄ SWOJĄ HISTORIĘ...” 
 

§ 1 

Organizator Konkursu: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu: Barbara Ogórek i Beata Starszuk-

Szczuchniak 
 

§ 2 

Cele Konkursu:  

➢ propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat historii książki; 

➢ zachęcanie uczniów do poszukiwania informacji wykraczających poza program 

szkolny; 

➢ rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; 

➢ kształtowanie umiejętności selekcji informacji; 

➢ wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji; 

➢ promocja książki i biblioteki. 
  

§ 3 

Temat Konkursu: 

1. Temat Konkursu: „I książki mają swoją historię,,,”. 

2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.  
 

§ 4 

Uczestnicy Konkursu:  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - IV Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1 w Zamościu.  
 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. Uczestnicy  przygotowują prezentację multimedialną na podany temat  

w programie prezentacyjnym (Pakiet Microsoft Office lub Open Office). 

2. Prace wykonywane są indywidualnie, powinny nawiązywać do tematu konkursu 

związanego z historią książki. 

3.  Prezentacje multimedialne należy przesłać  e-mailem: 

biblioteka@ekonomikzamosc.pl do 22 kwietnia 2020r. z dopiskiem: konkurs, podać 

imię i nazwisko autora oraz oddział (klasa).  

4. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych – BIBLIOGRAFIA. 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz 

Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631) oraz do publikacji prac 

przez Organizatora  w Internecie.  

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926)  

w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.  
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§ 6 

Komisja Konkursowa  

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

poszczególnych prac.  

3. Konkurs jest jednoetapowy.  

4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 24. kwietnia 2020r. na stronie internetowej szkoły.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 

§ 7 

Nagrody  

1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prezentacje, które zostaną 

wyróżnione.  

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Kryteria oceniania prac: 

➢ zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu; 

➢ poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji; 

➢ przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji; 

➢ adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści; 

➢ innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu; 

➢ ogólne wrażenie estetyczne. 

4. Odbiór nagród przez laureatów obędzie się w ustalonym terminie, o czym pozostaną 

poinformowani uczestnicy.  
 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte  

w Regulaminie.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w Regulaminie,  z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.  

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

Opracowała: 

Barbara Ogórek 


