Regulamin Konkursu
u Multimedialnego dla uczniów szkół podstawowych
w Jarosławiu
„KAŻDY MOŻE BYĆ FIT”
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w ramach ogólnopolskiego
projektu „Teraz Polska Trzyma Formę”
Form ” organizuje konkurs na prezentację
prezentacj
multimedialną dotyczącą
ą zdrowego trybu życia.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów zdrowym trybem życia.
ż
Forma pracy:
Prezentacja multimedialna dotycząca
dotycz
zasad zdrowego odżywania
ywania i roli ruchu
w rozwoju młodego człowieka.
Termin konkursu:
Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 20 maja 2016 r. o godzinie 14.00.
Prace mają być dostarczone
rczone do sekretariatu Szkoły Podstawowej
Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra
Skargi przy ul. Spytka 2.
Zasady uczestnictwa:
uczestniczy mogą wszyscy uczniowie szkół podstawowych
podst
• W konkursie uczestniczyć
z terenu Jarosławia.
arosławia.
• Praca powinna być wykonana w programie PowerPoint i nagrana na płytę
płyt
CD-ROM.
ROM. Innego rodzaju prace nie będą
b
podlegać ocenie Jury.
• Praca nie może
że być
by pracą zbiorową. Każdy uczestnik wykonuje jedną
jedn
pracę indywidualną.
indywidualną
• Prezentacja może
że zawierać
zawiera od 10 – 20 slajdów.
• Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa podpisana
pisana przez
prawnego opiekuna.
opiekuna Karta stanowi załącznik
cznik do tego regulaminu.
• W prezentacji należy
nale umieścić źródła informacji (np. adresy stron
internetowych, tytuł oraz autora książki
ksi
itp.),, z których uczestnik korzystał.
• Na pierwszym slajdzie należy
nale umieścić Tytuł oraz imię
ę i nazwisko autora
prezentacji oraz do jakiej szkoły autor uczęszcza.
ucz

•
•
•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace zniszczone, niekompletne
lub doręczone po terminie.
Prace stają się własnością organizatora.
Wzięcie udziału w konkursie i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na
przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, jak i na publiczne
wykorzystanie (w mediach) prezentacji i nazwiska uczestnika oraz jego
opiekuna dla potrzeb konkursu.

Ocena:
• Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.
• Oceną prac zajmie się komisja złożona z przedstawicieli organizatora
konkursu, która weźmie pod uwagę kreatywność i pomysłowość
przedstawionych prac, zgodność z tematyką, ogólne wrażenia estetyczne oraz
podanie materiałów źródłowych.
• Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
• Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora
(http://www.sp6jaroslaw.internetdsl.pl), nie później niż do 23 maja.
O terminie wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani
telefonicznie.
• Dokumentację konkursu po jego zakończeniu przechowuje organizator
tj. Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarosławiu przez okres jednego roku.
• Wszelkie informacje na temat konkursu i formularz zgłoszeniowy zostaną
zamieszczone na stronie internetowej organizatora.
.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
„KAŻDY MOŻE BYĆ FIT”

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły: ..................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu szkoły: ..............................................................................................

Imię nazwisko opiekuna:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez
Organizatorów konkursu multimedialnego „KAŻDY MOŻE BYĆ FIT” (Szkoła
Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu) moich danych
osobowych/danych osobowych mojego podopiecznego wyłącznie na potrzeby
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich dobrowolnie
podanych danych osobowych oraz ich poprawiania usuwania.

………………………………………………………………………………...

Czytelny własnoręczny podpis opiekuna
uczestnika konkursu

