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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego 

„Ruszamy w świat” 

 

Zapraszamy uczniów kl. IV – VI bytomskich szkół podstawowych 

do udziału w konkursie pt. „Ruszamy w świat”. 

Celem konkursu jest: 

Kształtowanie, kształcenie, budzenie: 

 poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego i regionalnego, 

 postawy przywiązania do tradycji, 

 tożsamości ze wspólnotą lokalną i regionalną. 

Propagowanie, promowanie: 

 zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, 

 poznawania historii Bytomia poprzez spacery, wycieczki, rajdy, 

 środowiska naturalnego i turystyki alternatywnej. 

Przebieg konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 

 Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point na 

temat: „Ruszamy w świat".  

 W pracy powinny znaleźć się elementy promujące Bytom i okolice, ścieżki 

turystyczne, ciekawe i atrakcyjne miejsca rekreacyjne, zabytki miasta oraz różne 

sposoby na spędzanie wolnego czasu w terenie. Prezentacja powinna zawierać nie 

więcej niż 20 slajdów. 

  

Czas trwania konkursu:  

Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać do dnia 14 grudnia 2012 r. 

Termin nadsyłania prac: do 19 kwietnia 2013 r. 

Ogłoszenie wyników: 10 maja 2013 r. 
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41-902 Bytom, Al. Legionów 6        e-mail: sp5.bytom@neostrada.pl 

tel/fax  (0...32) 281-39-67                   http://sp5-bytom.edupage.org/ 
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Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia lub jego opiekuna pracy 

spełniającej kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do 19 kwietnia  

2013 roku.  

2. Prace należy przesyłać listownie na adres Szkoły Podstawowej nr 5 im. Poli Maciejowskiej 

Aleja Legionów 6. W przypadku przesyłki listowej prace należy umieścić na płycie CD/DVD. 

Prace nadsyłane drogą mailową prosimy kierować na adres: barbara.piasecka@onet.eu 

 

 Praca powinna spełniać następujące kryteria:  

 Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w 

programie Power Point (nie więcej niż 20 slajdów).  

 Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.  

 Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, fragmentami 

muzyki lub filmów (w zależności od inwencji twórczej autora).  

 Praca powinna zostać wykonana przez jeden lub dwa zespoły (w skład zespołu może 

wejść nie więcej niż trzech uczniów). 

 Prezentacja powinna zawierać informacje o autorze (imię nazwisko, klasa, szkoła).  

 Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów 

wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).  

 Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ 

na ocenę pracy.  

 

Członkowie Jury Konkursowego, oceniając nadesłane prezentacje multimedialne, będą 

brać pod uwagę:  

 wartość merytoryczną pracy,  

  sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu),  

 oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy,  

 stronę artystyczną pracy,  

 techniczną jakość pracy, 

Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0-6. 

Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy. 

 

Jury konkursowe  

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury, w skład, którego wejdą nauczyciele: historii, 

informatyki, języka polskiego, przyrody. 
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Zwycięzcy konkursu  

Zwycięzcami konkursu będą autorzy, których prace uzyskają największą liczbę punktów. 

Rozstrzygnięcie Jury Konkursowego jest ostateczne. 

 

Tryb rozstrzygania konkursu  

Oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się dnia 10 maja 2013 roku w Szkole 

Podstawowe nr 5 w Bytomiu. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów 

zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły- organizatora konkursu: http://sp5-

bytom.edupage.org/ 

Zwycięzcy zostaną poinformowani o dokładnym terminie wręczenia nagród.  

 

Nagrody 

 Najlepsze 3 prezentacje zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Wszyscy 

uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 Najlepsza praca zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: 

 http://sp5-bytom.edupage.org/ 

Dodatkowe informacje  

 Opiekunowie proszeni są o uzyskanie od rodziców uczestników konkursu pisemnej 

zgody na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5: 

a) wizerunku ucznia (imię, nazwisko, zdjęcie),  

b) pracy w przypadku gdy uczeń zostanie laureatem. 

 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.  

 Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.  

 Członkiem Jury nie mogą być opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.  

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu konkursu.  
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