
REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ 

„PAPIEŻ POLAK – SPORTOWIEC” 

 
1. Organizator: 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II  

ul. Kochanowskiego 6 

37 – 100 Łańcut 

Tel. 17 225 00 80 
 

Koordynatorzy: Aneta Mierzwa, Michał Misiuda 

 

2. Adresaci konkursu: 

 

Uczniowie z klas 5 - 8 szkół podstawowych z powiatu łańcuckiego. 

 

3. Zadanie konkursowe: 

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej św. Jana Pawła II  

i jego zamiłowania do prowadzenia aktywnego tryb życia, które tłumaczyło Jego miłość do sportu  

i sportowców. 

  

4. Cele konkursu: 

 

 popularyzacja osoby Jana Pawła II, 

 odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 

 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji, 

 przygotowanie uczniów do udziału w innych konkursach informatycznych, 

 wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich. 

 

5. Wytyczne do prezentacji: 

 

 Prace muszą być wykonywane indywidualnie.  

 Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet 

programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio 

w w/w programie.  

 Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię, klasę oraz nazwę szkoły (wzór: Jan 

Kowalski klasa 6 – SP 4 Łańcut). 

 Praca powinna zawierać minimum 15 a maksymalnie 30 slajdów. 

 W prezentacji należy umieścić minimum jedno zdjęcie z krótkim jego opisem albo film 

prezentujący własną aktywność sportowo – rekreacyjną.   

 Prezentacja powinna zawierać: tekst, grafikę, slajd tytułowy i końcowy oraz informacje  

o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach 

prezentacji). 

  

6. Miejsce i termin składania prac: 

 

Prace należy wysyłać na adres mailowy szkoły: lancutsp4@op.pl podając temat: KONKURSU  

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „PAPIEŻ POLAK – SPORTOWIEC” do 21 maja 2021 r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 maja 2021 r. na stronie internetowej szkoły www.sp4lanut.pl 

mailto:lancutsp4@op.pl
http://www.sp4lanut.pl/


. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowo prosimy 

uzupełnić klauzurę (załącznik nr 1) i scan dokumentu przesłać razem z pracą . 

 

7. Kryteria oceny prac:  

 

 Prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 5 – 6 oraz kl. 7 – 8. 

 Komisja powołana przez organizatora konkursu zwracać uwagę będzie na prace, które  

w oryginalny sposób ujęły temat, przyciągają uwagę oraz napisane są językiem zrozumiałym 

dla szeroko rozumianego grona osób. Ponadto będzie oceniana: estetyka, samodzielność 

pracy, grafika i cała szata graficzna, efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność 

wykonania. 

 

8. Postanowienia ogólne: 

  

 Nagrody należy odebrać osobiście z sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie. 

 Laureatami konkursu zostanie 6 uczestników (po 3 z każdej kategorii wiekowej). 

Przewidywane są również wyróżnienia. 

 Werdykt komisji jest ostateczny. 

 Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu pod nr telefonu: 17 225 00 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Karta uczestnika I Powiatowego Konkursu  

na prezentację multimedialną „PAPIEŻ POLAK – SPORTOWIEC” 

dla uczniów szkół podstawowych,   

prowadzonego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Łańcucie  

 

 

 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..  

2. Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza ……………………………………………….  

3. Adres szkoły ……………………………………………………………………………..  

4. Gmina …………………………………………………………………………………… 

5. Telefon szkoły……………………………………………………………………………. 

6. Fax szkoły…………………………………………………………………………………. 

7. Adres e-mail szkoły ……………………………………………………………….. 

8. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu  

…………………………………………………………………………………………....... 

 

 

…………………………..          …………………………………… 
        miejscowość i data       pieczęć i czytelny podpis dyrektora szkoły zgłaszającej  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………..………………… 
                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 

w I Powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną „PAPIEŻ POLAK – 

SPORTOWIEC” 

  

          …………………………………… 
                  (data i czytelny podpis rodzica)      

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 
                                                                                 …………………………………… 

            (data i czytelny podpis rodzica)      
                                              

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w 

zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz 

jego wyników konkursu (ilości zdobytych punktów/procentów) przez organizatora konkursu. 

                                   

…………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica)                                                    

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.) oraz ewentualne udostępnienie wizerunku organowi prowadzącemu 

szkołę do dalszej publikacji i rozpowszechniania. 

 

 
       …………………………………… 
                        (data i czytelny podpis rodzica) 
 

 


