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Regulamin  
konkursu geograficzno - historycznego 

na prezentację multimedialną 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie..." 

Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie..." jest Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych. 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań przestrzenią geograficzną i historią własnego regionu. 

2. Popularyzacja najciekawszych miejsc i obiektów promujących Częstochowę i region 

częstochowski. 

3. Prezentacja Częstochowy i regionu częstochowskiego w formie dokumentacji, jej 

gromadzenie i archiwizowanie. 

4. Kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania, poczucia przynależności 

do środowiska lokalnego, postawy przywiązania do tradycji. 

5. Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.  

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

3. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich. 

Przedmiot konkursu: 

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o Częstochowie i regionie częstochowskim. 

2. Tematem prac powinny być ciekawe miejsca, obiekty i zabytki Częstochowy i regionu. 

3. Prezentacje muszą zawierać materiał fotograficzny oraz część opisową. 

Szczegóły techniczne prezentacji: 

1. Prezentacja powinna być przygotowana w jednym z formatów i zapisana na płycie CD 

lub DVD: 

prezentacja Power Point .ppt lub .pptx 
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pokaz Power Point .pps lub .ppsx  

Open Office/Libre Office .odp  

Adobe .pdf 

jako serwis internetowy - wymagany adres  publikacji. 

2. Prezentacja powinna się składać z co najmniej 12 slajdów, w tym: 

 slajd tytułowy, 

 przedostatni slajd z bibliografią, 

 ostatnia strona z danymi autora: imię i nazwisko, szkoła, klasa, ewentualnie 

dane opiekuna merytorycznego. 

3. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB. 

4. Czas prezentacji nie może przekraczać 15min. 

Termin i dostarczenie prac: 

1. Konkurs trwa od 12 grudnia 2016 do 10 lutego 2017r. 

2. Dostarczenia prac w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2017 r., do godz. 15.00 

(wraz z załącznikami). 

3. Osobiście sekretariat Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa do godz.15.00. 

4. Listownie pod adres: 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa 

42-200 Częstochowa 

ul. Targowa 29 

z dopiskiem „Cudze chwalicie, swego nie znacie..." . 

5. Prace nie podlegają zwrotowi. 

6. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. 

Kryteria oceniania: 

1. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału. 

2. Poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji. 

3. Kompozycja; przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

4. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów. 

5. Ogólne wrażenie estetyczne. 

6. Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych prezentacji dokona powołana 

przez Organizatora Komisja Konkursowa. 



Konkurs geograficzno - historyczny "Cudze chwalicie, swego nie znacie... 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie 

 

 

7. Organizatorzy przewidują dla najlepszych autorów prac dyplomy i nagrody rzeczowe. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

Postanowienia końcowe: 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 

http://www.zsanders.eu 

w terminie do 1 marca 2017 r. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszona na Konkurs zostały wykonane osobiście 

oraz, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich 

oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystywania wizerunku osób trzecich. 

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r., Nr 0, poz.922 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzaniem Konkursu, 

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu 

lub jego opiekuna prawnego, a w przypadku dzieci - rodziców - zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej 

informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu. W szczególności Organizator 

zastrzega sobie prawo do podania imienia i nazwiska Uczestnika, które widnieć będą na 

stronie internetowej Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa 

http://www.zsanders.eu 

6. Najciekawsze prace będzie można zobaczyć na stronie internetowej szkoły. 

7. Załączniki do regulaminu konkursu: 

a) karta zgłoszeniowa ucznia; 

b) karta zgłoszeniowa nauczyciela; 

c) zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na 
udział w konkursie. 

Organizatorzy konkursu:  

mgr Dorota Bożek  

mgr Katarzyna Ryś 

http://www.zsanders.eu/
http://www.zsanders.eu/

