
Konkurs na prezentację multimedialną, film, słuchowisko  

"Region częstochowski w XIX wieku” 

listopad 2015 - styczeń 2016 r.  

 

Regulamin 

1. Cel konkursu:   

 popularyzacja wśród młodzieży wiadomości o historii Częstochowy i regionu  

 doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera do propagowania historii i 

krajoznawstwa; rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz przygotowanie do 

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,  

 gromadzenie informacji o mniej znanych faktach i osobach związanych z regionem 

częstochowskim; 

2. Zasady uczestnictwa:  

Konkurs skierowany jest do uczniów  szkół podstawowych, gimnazjalnych i  

ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo w formie indywidualnej  lub w zespołach 2-

osobowych. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć do końca stycznia 2017 r: 

V Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza 

3. Tematyka prac: 

Oczekiwaniem organizatorów jest powstawanie prac przedstawiających miejsca, postacie i 

wydarzenia związane z regionem częstochowskim w XIX wieku.  

 

4. Wymagania szczegółowe:  

 prezentacja - dopuszczalne formaty prac: strony WWW wykonane w standardzie 

HTML, prezentacje multimedialne (ppt lub pps), aplikacje typu Flash, filmy w wersji 

cyfrowej, nagrania dźwiękowe 

 prace muszą być w całości (bez przekierowań do Internetu) zapisane na płytach CD 

lub DVD. Prosimy o zapisane pracy w plikach o krótkich nazwach (bez znaków ą, ę, ć, 

itp.).  

 prace powinny zawierać odsyłacze (np. w spisie treści lub w mapach), umożliwiające 

przeskok w wybrane miejsce  - tak, aby prace nie były jedynie komputerowymi albumami 

oglądanymi strona po stronie. 

 w pracy należy zamieścić spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu materiałów 

źródłowych, 

 film i słuchowisko wykonane może być w dowolnej formie. 

 

  

 



5.  Do pracy należy dołączyć: 

- oświadczenie, w jakim stopniu przy  tworzeniu pracy wykorzystywano publikacje innych 

autorów /teksty i zdjęcia, materiały ze stron www/, wszelkie cytaty muszą zawierać 

informację o pochodzeniu lub autorze, a pod każdym zdjęciem nazwisko autora. 

- adres e-mail autora pracy (lub opiekuna), 

- zgodę na opublikowanie pracy konkursowej w internecie, 

 - wymagania techniczne do oglądania pracy, zawierającej nietypowe elementy. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:  

- wprowadzenia poprawek przy ewentualnej publikacji zgłoszonych prac (prace i nośniki 

stają się własnością organizatora Konkursu). 

- nie oceniania prac całkowicie lub częściowo niemożliwych do obejrzenia  

7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lutego 2017 roku na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Technicznych  

8. Wręczenie nagród nastąpi podczas czerwcowej konferencji naukowej 

podsumowującej. Prosimy o przybycie wszystkich autorów prac wraz z 

opiekunami. 

Najlepsza praca dotycząca Częstochowy otrzyma nagrodę  

  „Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy” - Tablet, 

Przyznane będą nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 

Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę: 

-własny wkład autora pracy, zarówno pod względem treści  jak i zamieszczonych 

fotografii  

-prezentowanie mało znanych, a interesujących faktów i obiektów. 

-wykorzystanie multimedialnych możliwości prezentacji tematu. 

Większe znaczenie będzie miała wartość merytoryczna pracy niż jej poziom techniczny.   

Zapraszamy do udziału w konkursie 

 


