Regulamin II Powiatowego Konkursu
Multimedialnego

„Prąd twoim wrogiem
czy przyjacielem?”
dla uczniów klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych

Organizatorzy: SzKSEP przy ZSP nr 1
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§1
Ustalenia ogólne

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
2. Organizatorem konkursu jest SzKSEP przy ZSP nr 1 za zgodą Dyrektora Zespołu.

3. Patronat objął także Częstochowski oddział SEP.
4. Zadaniem uczestników

konkursu

jest

wykonanie

prezentacji

multimedialnej,

która

odpowiedziałaby na pytanie konkursowe: „Czy prąd jest twoim wrogiem czy przyjacielem?”
§2
Cel konkursu
1. Podniesienie świadomości właściwego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
2. Rozwijanie świadomości ekologicznej.
3. Poznanie stopnia „uzależnienia” człowieka od prądu elektrycznego.
4. Promowanie wiedzy o bezpiecznym, racjonalnym i ekologicznym użytkowaniu energii
elektrycznej.
5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
6. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
§3
Czas trwania i przebieg konkursu

1. Konkurs rozpocznie się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej szkoły i trwać będzie
do 2020r.
2. Termin składania prac mija 17 lutego 2020r.
3. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 21 lutego 2020r.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 lutego 2020r.
5. Rozdanie nagród nastąpi 10 czerwca 2020r.

2

§4
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej (co najmniej 10

i co najwyżej 20 slajdów) w programie Power Point, nt. „Prąd twoim wrogiem czy
przyjacielem.”
3. Pracę należy zapisać na płycie CD (każdy uczeń na osobnej płycie), podpisać swoimi
danymi (imię, nazwisko, klasa, szkoła) i oddać/przesłać na adres organizatora w terminie
do 17.02.2020r organizatorom konkursu pani Zdzisławie Sykuła, pani Małgorzacie
Warzyńskiej lub panu Damianowi Maślance.
4. Praca konkursowa powinna zostać opracowana przez ucznia samodzielnie, na podstawie

materiałów dostępnych w podręcznikach, literaturze fachowej oraz Internecie.
5. W prezentacji należy podać bibliografię i wykaz innych źródeł, z których korzystano przy

tworzeniu pracy (jako ostatni slajd albo dodatkowy plik).
6. Oceny złożonych prac dokona Komisja konkursowa powołana przez organizatora
konkursu.
7. Uczestnikami mogą być uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu
bełchatowskiego.
8. Uczniowie zgłoszeni do konkursu są typowani przez nauczyciela na podstawie eliminacji
szkolnych organizowanych we własnym zakresie lub indywidualnego rozeznania.
9. Ilość reprezentantów poszczególnych szkół jest ograniczona do 3 osób.
10. Warunkiem wzięcia udziału uczniów danej szkoły w konkursie jest wypełnienie karty
zgłoszenia (załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem) i przesłanie jej na adres organizatora
do dnia 17.02.2020r.
11. W skład Komisji konkursowej powołanej przez organizatora konkursu wchodzą:


p. Zdzisława Sykuła - przewodnicząca



p. Małgorzata Warzyńska – członek



p. Damian Maślanka – członek
oraz nauczyciele/opiekunowie uczniów z co najmniej trzech szkół
ponadpodstawowych biorących udział w konkursie.

12. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów.
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§5
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję na podstawie następujących kryteriów:
a) zawartość merytoryczna – maksymalnie 10 punktów
b) innowacyjne podejście do tematu – maksymalnie 6 punktów
c) forma prezentacji – maksymalnie 4 punkty
2. Za prezentację multimedialną uczestnik może zdobyć maksymalnie 20 punktów.
3. Laureatami konkursu zostaną

uczniowie, których prace otrzymają największą liczbę

punktów.
4. Wyniki

konkursu

zostaną

opublikowane

na

stronie

internetowej

szkoły:

www.zsp3.dolsatbelchatow.pl i przesłane do szkół ponadpodstawowych.
§6
Nagrody konkursowe

1

Autorzy trzech najlepszych prezentacji zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.

2

Wytypowane przez Komisję konkursową prace, zostaną zaprezentowane przez autorów
na uroczystości „ Światowego Dnia Elektryki”, w dniu 10 czerwca 2020r.

3 Fundatorem nagrody za zajęcie I miejsca jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich
oddział Częstochowa oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego z racji objęcia
patronatem konkursu jako konkurs powiatowy.
4 Fundatorem nagród za zajęcie II i III miejsca jest Społeczna Akademia Nauk
w Bełchatowie, która współpracuje z ZSP nr 1 - organizatorem konkursu.
Wszystkim uczestnikom konkursu jak i opiekunom zostaną wręczone dyplomy
potwierdzające ich udział w konkursie.
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§7
Pozostałe ustalenia

1

Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2

Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

3 Regulamin

konkursu

będzie

opublikowany

na

stronie

internetowej

szkoły

www.zsp3.dolsatbelchatow.pl
4

Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady konkursu.

5

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu
konkursu.

6

W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
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(Załącznik nr 1)

Pieczęć szkoły

ZGŁOSZENIE SZKOŁY
DO UDZIAŁU

W II Powiatowym Konkursie Multimedialnym
„Prąd Twoim wrogiem czy przyjacielem?”
NAZWA SZKOŁY:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ADRES SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NUMER KONTAKTOWY (DO SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO)
…………………………………………………………………………………………………..
Lp.

Nazwisko i imię uczestnika

Klasa

1.
2.
3.
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Nazwisko i imię opiekuna

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na udział
w II Powiatowym Konkursie Wiedzy Elektrycznej
„PRĄD TWOIM WROGIEM CZY PRZYJACIELEM?”
i przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem

W związku z przystąpieniem do ww. Konkursu, ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej ZSP nr 1 im. gen.
L. Czyżewskiego w Bełchatowie i w mediach społecznościowych (szkolny Facebook) wraz
z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka
ww. konkursu
…………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko uczestnika konkursu

ucznia klasy ………………….Szkoły ……………………………….w……………………………..
na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z dnia
24.05.2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z
27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu;
2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności na
liście uczestników konkursu;
3. podanie danych jest dobrowolne;
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ww. konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronie internetowej ZSP nr 1
im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz w mediach społecznościowych (szkolny Facebook)
w celu promocji konkursu.

Tak

Nie

…………………………….

………...…………………………...

miejscowość, data

czytelny podpis składającego oświadczenie *

* oświadczenie podpisuje czytelnie pełnoletni uczestnik konkursu lub rodzic (prawny opiekun) nieletniego
uczestnika

Bełchatów, 30.09.2019r.

WNIOSEK
O OBJĘCIE HONOROWYM PATRONATEM

II POWIATOWEGO KONKURSU
MULTIMEDIALNEGO

„PRĄD TWOIM WROGIEM CZY PRZYJACIELEM?”
Uprzejmie

prosimy

o

objęcie

Honorowym

Patronatem

Starosty

Bełchatowskiego II Powiatowego Konkursu Multimedialnego „Prąd twoim wrogiem
czy przyjacielem?”
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Ponadpodstawowych Powiatu
Bełchatowskiego. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań tematyką elektryczności,
bezpieczeństwem i higieną pracy, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności
stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie prosi o wsparcie
finansowe naszego przedsięwzięcia oraz nagrodzenie najlepszego ucznia Powiatu
Bełchatowskiego.

Organizatorzy konkursu:
mgr inż. Zdzisława Sykuła
mgr inż. Małgorzata Warzyńska
mgr inż. Damian Maślanka

Dyrektor Szkoły

