Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną
,,Walory Turystyczne Gminy Izbica Kujawska’’
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.
Dyrektor Gimnazjum powierza organizację konkursu i czyni za niego odpowiedzialną Annę Buziewską
– nauczyciela geografii.
2. Tematyka konkursu obejmuje przygotowanie i omówienie prezentacji na temat walorów turystycznych
i atrakcyjności przyrodniczej gminy Izbica Kujawska.
3. Cele konkursu:
 poznawanie walorów i atrakcyjności turystycznej gminy Izbica Kujawska,
 promowanie walorów turystycznych naszej Małej Ojczyzny,
 ukazanie piękna naszej gminy,
 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,
 zachęcanie turystów do odwiedzania gminy Izbica Kujawska i uprawiania turystyki na terenie
gminy oraz odkrywania jej atrakcji ,
 rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,
 rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik przekazu informacji, a także
rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
 inspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijania własnej kreatywności.
4. Dane i szczegóły techniczne:
Konkurs dotyczy opracowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej. Czas przedstawienia
i omówienia nie powinien przekraczać 15 minut. Prezentacja ma być przygotowana na nośniku
elektronicznym CD, DVD lub USB. Prace będą odtwarzane w programie Power Point 2010,
prezentacje muszą być przygotowane w formacie: pptx, ppt, ppsx. Jeżeli prezentacja będzie
wymagała dodatkowych programów lub kodeków, organizator będzie się kontaktował z autorem
prezentacji. Prace będą uruchamiane na komputerze z systemem operacyjnym Windows
wyposażonym w pakiet Microsoft Office 2010.
Praca konkursowa musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną w konkursach.
5. Uczestnicy i terminy konkursu:
 Uczestnikami konkursu są pojedynczy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych gminy Izbica Kujawska.
 Do 31.03.2015r. przysłanie formularza zgłoszenia ucznia oraz deklaracji (każdego chętnego
ucznia) na adres organizatora konkursu: Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego, ul. Nowomiejska 3,
87 – 865 Izbica Kujawska z dopiskiem ”KONKURS – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA”
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły - organizatora w nieprzekraczalnym terminie do
31.03.2015r.
 I etap konkursu: w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji w terminie do 24.04.2015r. należy
wyłonić jedną prezentację, którą należy przesłać na adres: Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego,
ul. Nowomiejska 3, 87 – 865 Izbica Kujawska z dopiskiem „KONKURS - PREZENTACJA

MULTIMEDIALNA”, w terminie do dnia 30.04.2015 r. – decyduje data wpływu, lub dostarczyć
osobiście do sekretariatu Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej,
w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2015 r.
 Każda przekazana prezentacja powinna zawierać: dane autora, nazwę szkoły, tytuł prezentacji,
bibliografię, autorów lub źródła pochodzenia wykorzystanych zdjęć.
 II etap konkursu: finał konkursu odbędzie się w dniu 14.05.2015r. o godzinie 1100 na sali
gimnastycznej Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Nowomiejskiej
3 lub w innym, wybranym przez organizatora miejscu na terenie Izbicy Kujawskiej, o czym
organizator powiadomi uczestników konkursu.
 Każdy z uczestników będzie miał 15 minut na zaprezentowanie swojej pracy jurorom,
zaproszonym gościom i innym uczestnikom konkursu.
 Z każdej szkoły zapraszamy opiekuna prowadzącego uczestnika konkursu i 5 osobową grupę
kibiców.
6. Ocena konkursu:
 Organizator konkursu powołuje komisję konkursową, która oceni prace multimedialne wraz z ich
zaprezentowaniem przez uczestników konkursu i wyłoni zwycięzców.
7. Kryteria oceny prac konkursowych:
 zgodność treści prezentacji z przedmiotem i hasłem przewodnim konkursu,
 przejrzystość i spójność merytoryczna prezentacji,
 nowatorstwo pomysłu i kreatywność w podejściu do tematu,
 pokazanie atrakcji turystycznych, które nie doczekały się jeszcze opracowania,
 szata graficzna, estetyka, efekt wizualny, techniczna poprawność wykonania i prezentacja prac
przez uczestników konkursu,
 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu
konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
8. Nagrody:
 Spośród laureatów zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (I miejsce, II miejsce, III miejsce).
 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia większej liczby zwycięzców i ustanowienia
wyróżnień.
 Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród oraz dyplomów zostanie podana
po rozstrzygnięciu konkursu.
 Uczestnicy nagrodzeni oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą
e-mailową lub telefoniczną.
9. Ekspozycja prac:
 Po zakończeniu konkursu wskazane przez Komisję prace będzie można zobaczyć
na stronie internetowej organizatora www.gimnazjumizbicawp.pl w elektronicznej
formie Informatora turystycznego oraz innych wydawanych materiałach
promocyjnych.
 Organizator przewiduje możliwość zorganizowania ogólnodostępnej wystawy prac
związanej z promocją obszaru Gminy.
 Publikowane i wystawiane prace poza tytułem pracy oraz miejscem lokalizacji atrakcji będą opisywane Imieniem i Nazwiskiem Uczestnika – autora pracy.

10. Pozostałe ustalenia:
Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego
w Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentacji w celach dydaktycznych
i promocyjnych. W dniu konkursu uczestnicy mają obowiązek przedstawić organizatorowi
oświadczenia, a uczestnicy niepełnoletni pisemne zgody rodziców lub opiekunów, wzory tych
dokumentów dołączone są do regulaminu konkursu. Organizator przewiduje fotograficzne
udokumentowanie przebiegu konkursu oraz opublikowanie zdjęć i informacji na stronie internetowej
Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej lub w lokalnej prasie. Uczestnicy wyrażają
zgodę na publikowanie swojego wizerunku. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzje
podejmuje organizator. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.
11. Informacji na temat organizacji konkursu udziela nauczyciel geografii w Gimnazjum im. gen.
A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej - Anna Buziewska, tel. 785973991, aniabuzia@wp.pl.
Organizator z góry serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w konkursie!

załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do Międzyszkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną
,,Walory Turystyczne Gminy Izbica Kujawska’’

Imię i nazwisko Uczestnika (autora pracy konkursowej)
……………………………………………………………………………………………... wiek ……....... lat,
Nr telefonu uczestnika ………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………….…..
Tytuł pracy …………………………………………………………….………………………………...……..
Krótki opis pracy………………………………………………………………………………………...……...
…………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………..........................
Ja (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika, jeżeli uczestnikiem jest osoba, która nie
ukończyła 18 r.ż.) ................................................................................................................................................
zgłaszam pracę i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w Konkursie i akceptuję
Regulamin Konkursu.

Miejscowość ………………………………,

dnia …..……………………………….

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika / Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika

załącznik nr 2 do Regulaminu
DEKLARACJA
Uczestnika / Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika
Międzyszkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną
,,Walory Turystyczne Gminy Izbica Kujawska’’
Ja (imię i nazwisko Uczestnika /Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika)
…………………………………..........................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym serii……………………. o numerze…………………………………...
zamieszkały w ………………………….………………, nr domu………, nr mieszkania…………….……...
kod pocztowy………………………………., miejscowość …………………………………………………..
telefon.…………………………………… , adres poczty e-mail………………………………………………
wyrażam zgodę na swój udział /syna/córki/(imię i nazwisko)….…………………...……...…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
w Międzyszkolnym Konkursie na Prezentację Multimedialną ,,Walory Turystyczne Gminy Izbica
Kujawska”, organizowanym przez Gimnazjum im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych moich oraz syna/córki
uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora w celach
marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika.

Miejscowość ………………………………,

dnia …..…………………………………..

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika / Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika

