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REGULAMIN KONKURSU na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt. „Śladami Tadeusza Kościuszki po Lubelszczyźnie” 

 

o Puchar Prezesa Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej 

Ligii Obrony Kraju 
 

dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje pani Teresa Misiuk Lubelski 

Kurator Oświaty oraz Lubelska Organizacja Wojewódzka Ligii Obrony Kraju 
 

 

I Postanowienia ogólne: 

 

Organizator: Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie – 

Biblioteka Szkolna, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin, konkurs@zstk.edu.pl; poczta@zstk.lublin.eu  

 

Konkurs jest jednoetapowy o zasięgu wojewódzkim.  

 

Adresaci konkursu 

Uczniowie szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego – klasy 1 i 2 roku szkolnego 2016/2017, 

czyli klasy 2 i 3 roku szkolnego 2017/2018, za wyjątkiem dzieci pracowników ZSTK 
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Cele konkursu: 

 włączenie się w ogólnopolskie obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, 

 włączenie się w obchody 700–lecia nadania praw miejskich miastu Lublin, 

 kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, 

 poszerzanie wiedzy młodzieży o życiu, twórczości oraz o zasługach Tadeusza Kościuszki dla 

Lublina i regionu lubelskiego, 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 

 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

 

II Zasady uczestnictwa 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie prezentacji multimedialnej 

o Tadeuszu Kościuszce i jego związkach z Lubelszczyzną, dotąd niepublikowanej 

i nienagrodzonej w innych konkursach, 

 jeden autor lub kilkuosobowy zespół (do 3 osób) może dostarczyć tylko jedną prezentację, 

 prezentację z opisem na nośniku (płyta CD w kopercie) lub adres miejsca prezentacji na 

stronach www należy nadesłać lub dostarczyć na adres Organizatora, do p. Elżbiety Szyszło – 

koordynatora konkursu, na adres mailowy: konkurs@zstk.edu.pl 

 termin dostarczania prac upływa z dniem 02 października 2017r., 

 prace dostarczone po terminie i niezgodne z regulaminem nie będą oceniane, 

 prace zostaną ocenione przez Komisję, którą powoła Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-

Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

  

Praca konkursowa, szczegóły techniczne: 

 Forma pracy konkursowej do wyboru: 

o praca multimedialna w programie Prezi (nie mniej niż 20 i nie więcej niż 25 slajdów, 

czas trwania do 15 min.), adres miejsca prezentacji na stronach www, 

o praca multimedialna w programie Microsoft Power Point (nie mniej niż 20 i nie więcej 

niż 25 slajdów, czas trwania do 15 min.), prezentacja zapisana na płycie CD, jako 

nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko. 

 Do prezentacji należy załączyć część opisową lub głosową. 

 Pierwszy slajd prezentacji powinien zawierać: tytuł prezentacji, imię i nazwisko wykonującego 

pracę/lub grupy uczniów, pełną nazwę szkoły, klasę, nazwisko opiekuna oraz formułę: 

 

Praca została przygotowana i wykorzystana w konkursie „Śladami Tadeusza Kościuszki po 

Lubelszczyźnie” przeprowadzonym przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza 

Kościuszki w Lublinie. 

 Ostatni slajd prezentacji powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy 

tworzeniu prezentacji, włącznie ze stronami www i datą pobrania materiału). 

 

Zasady oceny prac konkursowych: 

Praca ucznia – kategoria praca multimedialna-oceniana jest w skali pięciostopniowej 

(0-5) według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5); 

b) adekwatność zastosowanych form wyrazu-obraz, tekst, komentarz, muzyka, animacji 

   – do przedstawianych treści (0-5); 

c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji/ogólne wrażenie estetyczne (0-5); 

d) twórcze podejście do tematu (0-5). 

mailto:konkurs@zstk.edu.pl
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Wyłonienie finalistów i laureatów: 

a)spośród nadesłanych prac multimedialnych Komisja wyłania finalistów, tj.  uczniów,  których 

prace uzyskały, co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania oraz laureatów (nie więcej niż 

trzech, w tym uczniów lub zespołów), których prace uzyskały największą liczbę punktów; 

b)Komisja publikuje listę laureatów i finalistów na stronie internetowej Organizatora. 

 

III Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

 termin dostarczania prac upływa z dniem 02 października 2017r., 

 złożone prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

do 06.10.2017r, 

 wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 09 października 2017r. 

 

IV Nagrody: 

 Uroczyste wręczenie Pucharów, nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi na zakończenie 

lubelskich obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, w dniu 12 października 

2017r. w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki 

w Lublinie 

 praca, która zajmie I miejsce zostanie zaprezentowana na stronie internetowej ZSTK. 

 

V Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych. 

 Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie 

ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z 

niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. 

o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 

 Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia. Oświadczenia należy nadesłać na adres lub mail Organizatora Konkursu , 

konkurs@zstk.edu.pl (zał.1) 

 Praca zgłaszana wcześniej w innych konkursach, opublikowana w całości lub w części przed 

rozstrzygnięciem konkursu, skopiowana z Internetu oraz praca, która nie będzie spełniała 

kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie podlega ocenie. 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora: www.zstk.edu.pl zakładka Strefa Gimnazjalisty/Konkursy  

3. Szczegółowych informacji udziela 

mgr Elżbieta Szyszło – koordynator konkursu tel. 817440951; e-mail: konkurs@zstk.edu.pl 

 

mailto:konkurs@zstk.edu.pl
http://www.zstk.edu.pl/
mailto:konkurs@zstk.edu.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 
do konkursu „Śladami Tadeusza Kościuszki po Lubelszczyźnie” 

 

Imię i nazwisko twórcy pracy, klasa  ……………………………………………………. 

lub imiona i nazwiska twórców pracy, klasa ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa szkoły, e-mail, telefon …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

a) moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy, posiadam 

do niej pełnię praw autorskich i przenoszę je na Organizatora 

w zakresie niezbędnym publikacji i/lub innego rozpowszechniania,  

b) wyrażam zgodę/nie wyrażam* na wykorzystanie mojego imienia 

i nazwiska oraz upublicznianie mojego wizerunku dla celów konkursu,  

c) zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

 

 

 

..........................................................    ..................................................... 

data, podpis autora /autorów     data, podpis rodzica/opiekuna  

(dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich)
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka,  

 

............................................................................................. 

imię i nazwisko dziecka 

 

którego jestem rodzicem/ opiekunem prawnym, na udział 

w Konkursie „Śladami Tadeusza Kościuszki po Lubelszczyźnie” 

 

organizowanym przez Zespół Szkół Transportowo-

Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

 

 

.........................................................................  
data, czytelny podpis rodziców/opiekuna  
(dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich) 

 


