
Regulamin Szkolnego Konkursu Multimedialnego

„Energia w naszym regionie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem  konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa im.  17  Wielkopolskiej

Dywizji Piechoty w Modlnej.

2. Konkurs organizowany jest jako jedno z działań projektu ekologicznego „W

dobrej atmosferze dbamy o klimat”.

3. Konkurs  jest  skierowany  dla  wszystkich  uczniów  klas  4  -  7  Szkoły

Podstawowej oraz klas II - III gimnazjum.

4. Koordynatorami konkursu jest Justyna Pawlak.

5. Prezentacja  multimedialna  powinna  dokumentować  i  promować  działania

podejmowane przez mieszkańców lub  instytucje  na  rzecz ochrony klimatu,

środowiska w gminie Ozorków. 

II. CELE KONKURSU

1. Szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska,  czystego środowiska oraz

znaczenia odnawialnych źródeł energii.

2. Aktywizacja  i  podniesienie  świadomości  ekologicznej  dzieci  i  młodzieży

szkolnej oraz budowanie postaw proekologicznych.

3. Rozwijanie  zainteresowań  proekologicznych,  kreatywności  oraz  wrażliwości

artystycznej.

III. ZASADY KONKURSU

1. Prezentacja powinna być  stworzona za pomocą programu Microsoft  Power
Point.



2. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 min.

3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile
widziane własne zdjęcia i komentarze).

4. Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu w terminie do  30 maja
2018 r.

5. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną.

6. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora.

7. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2018 r.

9. Oceny pracy dokona komisja powołane przez Dyrektora szkoły. Decyzje jury
są ostateczne.

IV. Zasady oceny przygotowanych prac:

Organizatorzy  konkursu  przewidują  przyznanie nagród  dla  najlepszych  prac oraz

pamiątkowe  upominki  dla  wszystkich  uczestników.  Przy  ocenie  prac  Komisja

Konkursowa  będzie  brała  pod  uwagę  kreatywność  oraz  oryginalność

prezentowanego materiału, a także:

1. Poprawność  merytoryczną  i  językową  zamieszczonych  w  prezentacji

informacji.

2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,

5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega

sobie prawo do ich prezentowania na stronie oraz podstronach Szkoły Podstawowej

im. 17 Wielkopolskiej  Dywizji  Piechoty w Modlnej.  Najlepsze prezentacjie zostaną

nagrodzone i wykorzystane do promocji szkoły oraz projektu ekologicznego.

Życzymy powodzenia!
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