REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO KONKURSU O KRAJACH
PARTNERSKICH PROGRAMU ERASMUS + „ MULTICULTURAL
COMMUNICATION: BREAKING STEREOTYPES”.

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Lubyczy Króewskiej. Konkurs
organizowany jest w ramach realizowanego projektu Programu Erasmus + „Multicultural
Communication: Breaking Stereotypes”, nr projektu: 2016-1-ELO1-KA219-023473.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz I
– III gimnazjum.
3. Konkurs ma formę prezentacji multimedialnej w języku angielskim o krajach
partnerskich.
4.




Cele konkursu:
doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim,
wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,
poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów partnerskich takich jak: Grecja, Bułgaria,
Rumunia, Litwa, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Turcja,
 motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat krajów
partnerskich,
 rozwijanie zdolności wykorzystaniadostęnych materiałów fotograficznych i i innych
dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej,
 prezentacja informacji przy pomocy techniki komputerowej (prezentacja multimedialna
wykonana w technice Power Point).
 kształtowanie u uczniów postawy tolerancji i otwartości na kulturę innych narodów.
 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
5. Tematyka:
 kraje partnerskie naszej szkoły: Grecja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Włochy,
Hiszpania, Portugalia, Turcja,
 prezentacja powinna obejmować najważniejsze oraz najciekawsze informacje
nt. każdego kraju np. hymn, symbole narodowe, nawyki kulinarne, tradycje,
najciekawsze miejsca, zabytki i miejsca warte zobaczenia, ciekawostki,
6. Sposób przygotowania prac:

 prezentacja w języku angielskim powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft
Power Point i zawierać minimum 10 slajdów (łącznie ze wstępem i zakończeniem);
 prezentacja musi zawierać efekt/efekty dźwiękowe,
 zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
 płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji,
także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy,
itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.
 prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną na adres e –mail
organizatora: szkolalubycza2015@gmail.com; po zakończeniu konkursu prace nie będą
zwracane,
 do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko
nauczyciela- opiekuna, zgodę rodzica – opiekuna na przetwarzanie danych
osobowych autora prac na potrzeby konkursu,
 każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać
praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z
akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na
konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane materiały nie naruszają praw
autorskich.
 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. Przystąpienie uczestników do
konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie 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 zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
7. Termin, przebieg i forma konkursu.
 konkurs jest jednoetapowy: odbywa się na etapie szkolnym.
 prace na płytkach CD należy oddać w opisanej kopercie (nazwisko i imię, klasa)
organizatorom konkursu (p. E. Depko lub p. A. Grabskiej) w terminie do 26.05.2017 r.
 przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz
oryginalność prezentowanego materiału, a także:
 poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji;
 przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji;
 interesujący sposób przedstawienia krajów,
 czytelność i poprawność prezentacji,
 adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści;
techniczną poprawność wykonania prezentacji.
 decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne
 wyniki konkursu oraz termin i miejsce rozdania nagród zostaną podane na stronie
internetowej szkoły,

8. Postanowienia końcowe:
 Jednocześnie informujemy, że wszystkie prace przechodzą na własność organizatora
konkursu.
 Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną
prezentację prac i danych autora dla potrzeb konkursu na stronie internetowej.
 Dyplomy i nagrody otrzymują wyłącznie LAUREACI konkursu multimedialnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Organizatorzy
Zgoda Rodziców:
Multimedialny Konkurs o krajach partnerskich organizowany przez Zespół Szkół w
Lubyczy Króewskiej. Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego projektu
Programu Erasmus + „ Multicultural Communication: Breaking Stereotypes”.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………........................................
Imię i nazwisko dziecka

publiczną prezentację prac oraz inne postanowienia regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………
Imię i nazwisko dziecka

przez organizatora Multimedialnego Konkursu o krajach partnerskich programu Erasmus +
„Multicultural Communication: Breaking Stereotypes” w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. zmiana
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