PCPPP i DN
Ośrodek Doradztwa Metodycznego
67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38
e-mail: sekretariat @pcpppidn.eu
tel./fax (76) 833 32 11 (76) 838 42 93

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkól powiatu
głogowskiego – prace będą oceniane w trzech kategoriach szkół – szkoły podstawowe,
szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.
2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej
ciekawego pod względem turystycznym miejsca/ regionu w Polsce lub na świecie.
3. Cele konkursu:
 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji
 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem
praw autorskich
 poznawanie walorów i atrakcyjności turystycznej wybranych rejonów Polski
i świata
 promowanie walorów turystycznych naszej Małej Ojczyzny
 kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody,
 kształtowanie lokalnego patriotyzmu i poczucia więzi z własnym
środowiskiem,
 promowanie wypoczynku na łonie natury
 zachęcenie młodzieży do aktywności publicznej oraz do wyrażania swoich
opinii
 rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik przekazu
informacji, a także rozwijanie umiejętności autoprezentacji
 inspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijania własnej kreatywności
4. Etapy konkursu:
 pierwszy etap to ocena przesłanych prac przez Komisję Konkursową, w skład
której wejdą: p. Grażyna Sroczyńska- podróżnik, fotograf, Jędrzej Bajerinformatyk, Iwona Rogowska – doradca metodyczny
 finał – to prezentacja własnej pracy na forum w ramach przeglądu twórczości
Każdy z uczestników będzie miał maksymalnie 10 minut na zaprezentowanie
swojej pracy jurorom, zaproszonym gościom i innym uczestnikom konkursu.

5. Sposób przeprowadzenia konkursu:
Prace mogą być wykonywane indywidualnie, bądź w zespołach 2osobowych.
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. W prezentacji powinny
być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach
pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
Prezentacja nie może zawierać więcej niż 25 slajdów.
Każda przekazana prezentacja powinna zawierać:

dane autora

nazwę szkoły

tytuł prezentacji

bibliografię, autorów lub źródła pochodzenia wykorzystanych zdjęć

5. Miejsce i termin składania prac:
Prace należy dostarczyć na płycie CD do sekretariatu PCPPPiDN ul. Jedności
Robotniczej 38 lub wysłać emailem na adres rogowskaiwona@o2.pl w terminie
do 25 września 2017r.
Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach i zakwalifikowaniu się do II etapu
konkursu podczas finału.
Finał odbędzie się 28 lub 29 września 2017 r. w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głogowie o godz. 900. Z każdej szkoły zapraszamy opiekuna prowadzącego
uczestnika konkursu i 20 osobową grupę kibiców.
Najlepsze prace uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
Trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowane atrakcyjnymi
nagrodami rzeczowymi.
Spośród laureatów zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (I miejsce, II miejsce,
III miejsce).
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców
i ustanowienia wyróżnień.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:
 zgodność treści prezentacji z przedmiotem i hasłem przewodnim konkursu
 prezentacja tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę
 oryginalne ujęcie tematu
 walory edukacyjne i popularyzacyjne
 estetyka i efekt wizualny
 grafika i cała szata graficzna
 przejrzystość
 techniczna poprawność wykonania

7. Postanowienia końcowe
 Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich prac biorących udział
w konkursie.
 Należy zwrócić uwagę na materiały zdjęciowe, filmowe i dźwiękowe wykorzystane
w prezentacjach tak aby były odpowiednio podpisane (zawierają źródło: odnośnik
do strony internetowej, z której zostały pobrane lub imię i nazwisko autora, itp.)
 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających
od tematu konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie
przyjęte wartości.
 Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem przez uczestników zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 Organizator przewiduje fotograficzne udokumentowanie przebiegu konkursu oraz
opublikowanie zdjęć i informacji na stronie internetowej lub w lokalnej prasie.
 Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na publikowanie swojego
wizerunku.
 Informacji na temat organizacji konkursu udziela Iwona Rogowska drogą e-mailową
pod adresem rogowskaiwona@o2.pl lub telefonicznie 668153939.
 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

