
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

„Szkoła, to nie tylko mury” 

Kategoria: 

Prezentacja multimedialna 

 

 

Postanowienia ogólne: 

 Organizatorem i wykonawcą jest Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży we 
współpracy z Radą Rodziców 

 Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kraśnik 
 Wsparcie finansowe Urzędu Gminy Kraśnik oraz Rad Rodziców poszczególnych szkół  

z terenu Gminy Kraśnik 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy 
Kraśnik oraz wszystkich uczniów Publicznego Gimnazjum w Stróży 

 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj pracy i zasady 
przyznawania nagród 
 
 

Cele konkursu:  

 Zachęcenie do świadomego tworzenia prezentacji multimedialnych, zwrócenie uwagi na 
zdarzenia, obiekty, zjawiska w szkole warte uwiecznienia,  

 Promowanie szkoły, ukazywanie jej w sposób ciekawy i oryginalny 
 Upowszechnianie wśród uczniów wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i urządzeń  
 Rozbudzenie zainteresowania technikami multimedialnymi 

 
 

Prezentacja: 

Prezentacja powinna: 

 zostać utworzona w programie PowerPoint  
 składać się z dwóch części:  

I -  zawierającej zdjęcia (dopuszczalne również krótkie filmy) i informacje obrazujące 
bazę szkoły (klasy, salę gimnastyczną, korytarze, inne ciekawe miejsca w danej 
placówce, wyposażenie, itp.) 

II -  ze zdjęciami i informacjami obrazującymi życie szkoły i poszczególnych klas 
(interesujące wydarzenia na terenie danej placówki, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 
wycieczki, wyjazdy, itp.) 

 trwać od 5 do 10 minut 
 Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania  
i kultury osobistej 

 
 
 



Warunki uczestnictwa: 
 

 Każdy uczestnik może zgłosić 1 prezentację 
 Do konkursu dopuszczone będą tylko prezentacje wykonane indywidualnie 
 Z konkursu wyłącza się prezentacje uprzednio nagradzane 
 Zgłaszane do konkursu prezentacje powinny być nagrane na płycie CD, bądź DVD, 

zapakowanej i opisanej w następujący sposób: 
tytuł konkursu, nazwa szkoły, klasy oraz imię i nazwisko autora i opiekuna 

 Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom  

 Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz przeniesienie bezpłatnie praw autorskich  
w całości na rzecz Gminy Kraśnik oraz szkół, w których uczą się uczestnicy konkursu 

 Oceny dokona jury powołane przez organizatora   
 Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych poszczególnych szkół  

 

Terminarz konkursu: 

 Zgłaszanie prac do dnia 25 marca 2014 r. do sekretariatu Publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Stróży lub bezpośrednio do pana Krzysztofa Kuśmierczyka 

 Ocena jury do dnia 4 kwietnia 2014 r. 
 Przyznanie nagród dnia 2 czerwca 2014 r. 
 Prezentacja nagrodzonych prac 2 czerwca 2014 r. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

 Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: gimnazjum oraz szkoły podstawowe 
 Szkolna komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prezentacji i wybierze 3 najlepsze  

w każdej kategorii 

 Prace zostaną ocenione przez komisję wg kryterium zgodności z tematem 
 Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, przedstawienie szkoły  

w ciekawy sposób, wrażenia artystyczne 
 Decyzja komisji jest ostateczna 
 Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe, o łącznej wartości maksymalnej do 

1400 zł 
 

Postanowienia końcowe: 

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, do którego należy 
ostateczna interpretacja regulaminu  

 Zgłoszenie prezentacji do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i 
jego regulaminu 

 

 

 

 


