
REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt. Czas na zdrowie 
 

 

Organizator:  
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim  

 

Cele konkursu:  
1. Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.   

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

3. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.  

4. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich.  

Uczestnictwo:  
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych Gminy Grodzisk Maz. 

 

Przebieg konkursu:  
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej na temat zdrowego stylu życia 

2. Prezentacja:  

- powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx  

- pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 50 MB (zalecamy sprawdzenie ustawień poczty, 

która może posiadać ograniczenia dotyczące pojemności wysyłanych załączników),  

- długość prezentacji nie może przekroczyć 6 minut (konieczne zastosowanie chronometrażu) 

- nieakceptowane będą prezentacje przesłane w formie dokumentu PDF,  

- prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i 

nazwisko, nazwę szkoły oraz miejscowość (np.: jan_kowalski_sp10_grodzisk_mazowiecki),  

- pierwszy slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa 

szkoły, miejscowość (np.: Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 10 w Grodzisku Mazowieckim).  

3. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie. 

4. Każda osoba może oddać jedną pracę.  

5. Pracę należy przesłać drogą internetową na adres: marta.zolkiewska@sp4.grodzisk.pl lub 

dostarczyć w wersji zapisanej na płycie CD do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku 

Mazowieckim w terminie do dnia 31 marca 2020 r.  

6. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli przesłany plik prezentacji 

zawiera błędy techniczne.  

7. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca 

2020 r. przez każdego z uczestników FORMULARZA KONKURSOWEGO, stanowiącego 

załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Jeżeli prezentacja multimedialna tworzona jest w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych pod 

nadzorem nauczyciela, obowiązany jest on wypełnić i przesłać do dnia 31 marca 2020 r. 

FORMULARZ DLA OPIEKUNA PREZENTACJI stanowiącego załącznik 2 do niniejszego 

regulaminu. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 29.04.2020 r. (konferencja Szkoły Promującej 

Zdrowie) 
10. W celu organizacji konkursu Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Mazowieckim pozyskuje od 

osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.  

11. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, 

zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z 

bazy. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie 

zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.  

12. Prace uczniów ocenia komisja, w skład której wejdą osoby upoważnione do dostępu do danych 

osobowych uczestników konkursu.  

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  



Kryteria oceniania:  
- Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem).  

- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.  

- Estetyka, kreatywność i innowacyjność wykonania.  

- Walory techniczne nadesłanych prac, w tym zastosowanie różnych form przekazu. 

- Czas prezentacji zgodny z regulaminem. 

Eliminowane będą prace polegające na kopiowaniu i wklejaniu treści tekstowych z internetu (nie 

dotyczy grafiki nieobjętej prawami autorskimi).  

 

Nagrody:  
Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymują 

dyplomy i upominki. 

 

Postanowienia końcowe:  
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu. 

 

  



załącznik 1 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt. Czas na zdrowie 
 

FORMULARZ KONKURSOWY (DLA UCZNIA) 

 
Imię i nazwisko ucznia:  

 

E-mail do kontaktu:  

 

Pełna nazwa szkoły:  

 

Adres szkoły, e-mail i telefon:  

WYPEŁNIAJĄ RODZICE 

(pole obowiązkowe)  
 Oświadczam, że powyższe dane są zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się 

powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe poinformowanie mnie o wszelkich 

okolicznościach związanych z organizacją konkursu.  

(pole obowiązkowe)  
 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem  konkursu na prezentację multimedialną pt. Czas na 

zdrowie i w pełni go akceptuję.  

(pole obowiązkowe)  

 Oświadczam, jako przedstawiciel ustawowy autora utworu, iż utwór jest autorstwa mojego dziecka i w żaden 

sposób nie narusza praw osób trzecich. 

(pole obowiązkowe)  
 Oświadczam, że bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie przenoszę 

na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do prezentacji multimedialnej zgłoszonej na konkurs, na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(pole obowiązkowe)  

 Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, 

danych osobowych mojego dziecka, które zostały podane powyżej, w celu organizacji konkursu. Moja zgoda 

ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub 

wycofania zgody.  

(pole nieobowiązkowe)  

 W przypadku wyłonienia mojego dziecka jako laureata konkursu, wyrażam zgodę na umieszczenie wyników 

konkursu, z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska), na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 

4 w Grodzisku Mazowieckim. 

 

 

 

 

        ……………………………………… 

        Podpis rodzica 

 

 



 

 

załącznik 2 

 

KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt. Czas na zdrowie 
 

FORMULARZ KONKURSOWY (DLA OPIEKUNA) 

 
Imię i nazwisko:  

 

E-mail do kontaktu:  

 

Pełna nazwa szkoły:  

 

Adres szkoły:  

Imiona i nazwiska uczniów przygotowywanych do konkursu przez nauczyciela: 

 

 

 

 

 

 

(pole obowiązkowe)  

 Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich 

zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe 

poinformowanie mnie o wszelkich okolicznościach związanych z organizacją konkursu.  

 

(pole obowiązkowe)  

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu na prezentację multimedialną pt. Czas na 

zdrowie i w pełni go akceptuję.  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(pole obowiązkowe)  

 Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 w Grodzisku Mazowieckim 

moich danych osobowych w celu współpracy przy organizacji  konkursu na prezentację multimedialną pt. Czas na 

zdrowie. 

 

 

 


