Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
(JPII)

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY
PT. „JAN PAWEŁ II – ŻYCIE I ŚWIĘTOŚĆ”
Regulamin
konkursu na prezentację multimedialną
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Oświęcim

Honorowy patronat:
Wójt Gminy Oświęcim
1. Organizator:
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezince, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Rajsku, Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcu.
2. Koordynatorzy:
Krzysztof Szpara, Jadwiga Szczerbowska, Barbara Gasidło
3. Cele konkursu:
a) uczczenie pamięci Jana Pawła II z okazji Jego kanonizacji,
b) zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,
c) popularyzowanie osoby Jana Pawła II,
d) rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
e) kształtowanie właściwego systemu wartości,

4. Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniów
gimnazjów z terenu Gminy Oświęcim.
b) Uczestnicy
konkursu
opracowują
prezentację
multimedialną
na
temat:
Życia, twórczości, miejsc pamięci związanych z osobą Jana Pawła II
c) Konkurs rozpoczyna się 01 kwietnia 2014 r. i trwać będzie do 05 maja 2014 r.
d) Prezentację multimedialną wykonaną w programie Power Point (do 15 slajdów) należy
nagrać według zasady: jedna płyta CD-DVD – jedna praca wykonana przez grupę do
trzech uczniów reprezentujących szkołę.
e) Każda praca powinna być opatrzona w kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko uczniów, klasa,
- imię i nazwisko opiekuna,
- nazwa i adres szkoły.
f) Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
g) Termin/ miejsce złożenia prac:
Prace konkursowe prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać w terminie
do 05 maja 2014r. włącznie (decyduje data wpływu) na adres Organizatora:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu,
Rajsko ul. Edukacyjna 9 32-600 Oświęcim
z dopiskiem „Międzyszkolny Konkurs Informatyczny”
5. Wyłonienie laureatów:
a) Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatora.
b) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
c) Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.zeasip.oswiecim-gmina.pl
d) Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.
e) Autorzy nagrodzonych prezentacji multimedialnych otrzymają dyplomy i nagrody.
f) Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
g) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępnione podmiotom trzecim.
h) Uroczysty finał konkursu połączony z prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w
dniu 09 maja 2014 roku w Gminnym Gimnazjum nr 1 w Rajsku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

W imieniu Organizatorów
Dyrektor ZEASiPG
/-/ Krzysztof Szpara

