Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
na prezentację multimedialną
„GDYBY IGNACY ŁUKASIEWICZ ŻYŁ DZISIAJ, JAKIM WYNALAZKOM BY SIĘ POŚWIĘCIŁ, CO ZROBIŁBY
DLA SPOŁECZEŃSTWA I KRAJU”

§1
Cele konkursu:
●

popularyzacja postaci Ignacego Łukasiewicza;

●

rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych
z poszanowaniem praw autorskich;

●

rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych
dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;

●

promowanie młodych talentów;

●

poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

§2
Organizator:
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice,
tel. (18) 3536040, e-mail: zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl.

§3
Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden
uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

§4
Sposób przygotowania prac:
1. Prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point.
2. Praca powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio
w programie Power Point (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx) jak również jako prezentacja
multimedialna (z rozszerzeniem *.pps,*.ppsx).
3. Slajdy muszą być w rozmiarze panoramicznym (16:9).
4. Maksymalna objętość pracy nie może przekraczać 50 MB.
5. Praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów (czas automatycznej prezentacji do 10 min).

6. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne
grafiki, szkice, zdjęcia i komentarze).
7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną.
8. Na płycie CD lub DVD należy umieścić w oddzielnym katalogu, oprócz samej prezentacji, także
obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.).
9. Prezentacja musi działać prawidłowo niezależnie od komputera.
10. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię - jako dodatkowy dokument tekstowy.

§5
Zasady oceny przygotowanych prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, decyzja komisji konkursowej jest
nieodwołalna.
2. Ocenie podlega:
●

poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,

●

czytelny i przejrzysty układ prezentacji,

●

techniczna poprawność wykonania prezentacji,

●

oryginalność i kreatywność,

●

zgodność treści z tematyką konkursu.

§6
Nagrody:
1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac
oraz dodatkowo:
●

400 zł za I miejsce,

●

200 zł za II miejsce,

●

100 zł za III miejsce.

§7
Miejsce i termin składania prac:
1. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem (załącznik nr 1) należy
dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietna 2022 r.
2. Prace konkursowe można dostarczyć w następujący sposób:
●

osobiście do sekretariatu szkoły;

●

pocztą tradycyjną na adres określony w § 2 - decyduje data stempla pocztowego;

●

drogą elektroniczną na udostępniony przez Organizatora dysk online (wymagany kontakt
e-mail).

3. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w czerwcu
2022 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).

§8
Postanowienia końcowe:
1. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu oraz Prace Konkursowe wysłane po
terminie wskazanym w § 7 Regulaminu nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku, gdy liczba
Prac Konkursowych, które wpłyną w terminie określonym w § 7 nie przekroczy liczby 4.
3. Organizator, zastrzega sobie prawo do prezentowania prac na stronie szkoły oraz ich publikacji.
4. Prace zawierające błędy merytoryczne nie będą podlegały ocenie.
5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane, wszelkie wątpliwości
w przedmiocie Konkursu rozstrzyga Organizator.
6. W sytuacjach wyjątkowych Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości wręczenia nagród ze względu na
stan epidemii.

§9
Klauzule Własności:
1. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona i publikowana. Zgłoszenie pracy do
konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem,
że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy
konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają
prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
2. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do
nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na
ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji
i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM,
wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje,
a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez
Organizatora).
3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie
ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym
konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
na prezentację multimedialną

„GDYBY IGNACY ŁUKASIEWICZ ŻYŁ DZISIAJ, JAKIM WYNALAZKOM BY SIĘ POŚWIĘCIŁ, CO ZROBIŁBY
DLA SPOŁECZEŃSTWA I KRAJU”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. E-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa i adres szkoły:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................
(data i miejscowość)

………….............................................
(podpis uczestnika/opiekuna)

Oświadczenie
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace
wykonałam/-em osobiście, oraz posiadam prawa do wizerunków osób przedstawionym w mojej pracy.
Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków regulaminu konkursu.
Udział w Międzyszkolnym Konkursie na prezentacje multimedialną jest automatycznie wyrażeniem
zgody na:
1. Prezentacje i publikowanie nadesłanych prac w TV, prasie, Internecie i innych dowolnych mediach
oraz wykonywanie dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset video, filmów w ramach
promocji Konkursu i imprez jej towarzyszących oraz materiałów promocyjnych dotyczących
działalności organizatorów i sponsorów.
2. Przetwarzanie danych osobowych autora (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679):
•

Administrator danych: Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice, zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl, tel. (18) 353 60 40.

•

Inspektor ochrony danych - iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.

•

Cele przetwarzania danych osobowych - Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
w celu oceny pracy zgłoszonej do Międzyszkolnego Konkursu na prezentacje multimedialną.

•

Dane takie jak: imię i nazwisko, oddział, szkoła, wizerunek uczestnika mogą być przetwarzane
na podstawie wyrażonej zgody (również po zakończeniu trwania konkursu): na stronie
internetowej szkoły, w gazetkach i innych publikacjach promujących konkurs, na wystawie prac
biorących udział w konkursie. Informację taką dołącza się do wysyłanych prac.
W przypadku uczestnika niepełnoletniego zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
W przypadku braku zgody praca nie będzie poddawana ocenie.

•

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
w konkursie i jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

•

Prawo dostępu do danych osobowych - Pełnoletni uczestnicy konkursu/rodzice uczestników
niepełnoletnich mają prawo do dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wyrażonej zgody.

•

Okres przechowywania danych osobowych - 5 lat.

•

Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób.

•

Dane uczestników będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą
tylko w celu dla, którego zostały zebrane.

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

………….............................................

(data i miejscowość)

(podpis uczestnika/opiekuna)

………….............................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

