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REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

przebiegającego pod hasłem: „Jan Paweł face 2 face” 

 

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:  

-uczniowie szkół podstawowych;  

-uczniowie szkół gimnazjalnych;  

-uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Uczestnicy konkursu mają do wyboru wykonanie:  

A. prezentacji multimedialnej- maksymalnie 20 slajdów; wykonana w programie PowerPoint Microsoft 

Office; czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut; wszystkie potrzebne pliki powinny być 

umieszczone na płycie CD.  

B. filmu z rozszerzeniem AVI - czas trwania filmu nie powinien przekraczać 15 minut, nie mniej niż 3 minuty, 

wszystkie potrzebne pliki powinny być umieszczone na płycie CD lub DVD.  

Tematyka prac konkursowych powinna obejmować  

Prace takie powinny być autoryzowane i zawierać zgodę na rozpowszechnianie przedstawionego w filmie 

wizerunku. Prace Konkursowe powinny zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia 

oraz nauczyciela - opiekuna, nazwa i adres szkoły. Koperta z płytą CD lub DVD powinna być również opisana 

imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem szkoły. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z 

wyrażeniem zgody przez autorów i opiekunów na nieodpłatne wykorzystanie wyróżnionych prac w celach 

edukacyjnych przez publiczne odtworzenie oraz rozpowszechnienie na nośnikach CD lub DVD. Umieszczanie i 

propagowanie na serwisach społecznościowych, stronach internetowych.  

 

KRYTERIA OCENY PRAC  

1. Członkowie Kapituły Konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje multimedialne, będą brać pod uwagę:  

- wartość merytoryczną pracy,  

-sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu),  

- oryginalność (atrakcyjność) pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy (m. in. animacje, 

eksperymenty, zdjęcia, wykorzystane filmy, komentarz słowny, fabuła),  

- stronę artystyczną pracy,  

- techniczną jakość prac,  

- koncepcję metodyczną dostosowana do danego poziomu edukacyjnego.  

 

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC  

Prezentacje lub filmy powinny być przesłane na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II, ul. 

Przemyska 80, 38-500 Sanok na opisanej płycie DVD lub CD z dopiskiem na kopercie: KONKURS 

MULTIMEDIALNY  

Prace należy nadsyłać najpóźniej do dnia 16 Października 2015 roku.  

 

Regulamin 

 

Organizatorzy Konkursu 

§ 1. 

1. Organizatorami Konkursu Multimedialnego „Jan Paweł face 2 face”, zwanym dalej Konkursem są, Szkoła 

Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku, Centrum Kształcenia Nauczycieli w Sanoku, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa im Jana Grodka w Sanoku. 

 

Podstawa prawna. 

§ 2. 

Miejski i Powiatowy Konkurs Multimedialny „Jan Paweł face 2 face” jest organizowany na podstawie: 
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Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z października 2014 r. o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Świętego Jana 

Pawła II. 

§3. 

Organizatorzy konkursu zobowiązują się do: 

- opracowania regulaminu Konkursu Multimedialnego; 

- upowszechnienia Konkursu na własnych stronach internetowych; 

- udziału w pracach komisji konkursowej 

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu; 

 

Cele Konkursu. 

§ 4. 

Celem Konkursu jest: 

1. Pogłębienie wiedzy i znajomości o św. Janie Pawle II, jako wielkim Polaku rozpoznawalnym poza gracami 

kraju i czczonym wśród wielu narodów. 

2. Rozwijanie postaw patriotycznych oraz poszerzenie wiedzy młodego pokolenia o św. Janie Pawle II poprzez 

przybliżenie historii jego życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i biskupa. 

3. Pobudzanie do zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. 

4. Kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka oraz wierności własnym przekonaniom. 

5. Uwrażliwienie na możliwości współczesnych środków przekazu dla promocji ducha patriotycznego i rozwoju 

duchowego. 

6. Kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania w działalność apostolską i misyjną 

Kościoła. 

7. Inspirowanie uczniów do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań i działania. 

8. Kształtowanie wiary we własne siły, rozbudzenie dociekliwości i samodzielności. 

9. Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów miasta i powiatu sanockiego. 

 

Zakres i tematyka Konkursu. 

§ 5. 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych 4-6, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, 

studentów, zainteresowanych celami i tematyką Konkursu. 

2. Tematyka Konkursu obejmuje życie i działalność św. Jana Pawła II, który jest wzorem dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych moralnej postawy, obrońcą godności człowieka, bohaterem o heroicznej odwadze, wychowawcą, 

społecznikiem, a także obywatelem świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie. 

Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa 

obywatelskiego Rzeczypospolitej. 

 

Harmonogram przebiegu Konkursu. 

§ 6. 

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo: 

Ogłoszenie wyników 22 października 2015 r. 

Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród 22 października 2015 r. 

 

Tryb powoływania Komisji Konkursowej. 

§ 7 

1. Komisja Konkursowa utworzona przez: 

Dyrektor Szkoły podstawowej nr 6 w Sanoku 

Rektora Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku 

Dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli w Sanoku 

Redaktora Naczelnego telewizji internetowej POD24 

a. organizuje, przeprowadza i dokumentuje eliminacje konkursowe; 

b. analizuje prace finalistów nadesłane przez uczestników, weryfikuje je i wyłania laureatów Konkursu 

w trzech kategoriach Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych, Szkół Ponadgimnazjalnych 

c. przyznaje tytuł laureata Konkursu Multimedialnego 
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d. ogłasza ostateczną listę laureatów na stronach internetowych: 

e. ogłasza miejsce i termin uroczystego zakończenia Konkursu i wręcza nagrody. 

2. Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów. W przypadku równej liczby punktów, liczba laureatów może być większa. 

 

Kryteria oceny prac konkursowych 

§ 8. 

1. Prace uczniów oceniane są w kategoriach wiekowych: 

a. Uczniowie szkół podstawowych (10-13 lat) 

b. Uczniowie gimnazjów ( 13 -16 lat) 

c. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci (od 16 lat) 

2. Prace uczniów oceniane są w skali 0 - 30 punktów wg następujących kryteriów: 

Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, dźwięk) 0 – 5 pkt; 

Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych treści 0 – 5 pkt; 

Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu 0 – 5 pkt; 

Techniczna poprawność wykonania pracy 0 – 5 pkt; 

Stopień trudności użytych technik 0 – 4 pkt; 

Merytoryczna zgodność pracy z tematyką konkursu 0 - 6 pkt. 

3. Prace uczniów niespełniające wymagań określonych w regulaminie nie będą oceniane przez Komisje. 

 

Dokumentacja Konkursu 

§ 9. 

4. Dokumentację z przebiegu prac komisji konkursowych, stanowią: protokoły z przebiegu etapu Konkursu, listy 

finalistów (uczestników konkursu) i laureatów Konkursu. 

a. Datę przeprowadzenia eliminacji 

b. Nazwę konkursu 

c. Skład komisji konkursowej 

d. Liczbę wszystkich uczestników 

e. Liczbę wszystkich uczniów i szkół/placówek, których uczniowie uczestniczyli w Konkursie 

f. Listę finalistów i laureatów Konkursu z następującymi danymi: Imię i nazwisko uczestnika, adres 

zamieszkania, data urodzenia, pełna nazwa i adres szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela - 

opiekuna, liczbę punktów uzyskanych przez uczestnika. 

g. Informację o decyzjach podjętych przez przewodniczącego komisji konkursowej w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 

h. Podpisy przewodniczącego i członków komisji. 

 

Informacje organizacyjne 

§ 10. 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestnika pracy multimedialnej prezentacji lub filmu 

2. Uczestnikiem konkursu w danej kategorii wiekowej może zostać każdy uczeń. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace, które biorą udział w konkursie muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi wcześniej na innych 

konkursach. 

5. Prace nadesłane/dostarczone na Konkurs stają się własnością Organizatorów Konkursu i mogą być 

wykorzystane do organizowania wystaw i publikacji (też elektronicznych) pokonkursowych wraz z 

zamieszczeniem przez Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy, wieku, klasy oraz danych szkoły, do 

której uczęszcza i imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna. 

6. W przypadku osób niepełnoletnich do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o zapoznaniu się z regulaminem, zgodę na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy 

oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 r. 
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7. Osoby pełnoletnie, biorące udział w konkursie zobowiązane są dołączyć do pracy konkursowej oświadczenie 

o zapoznaniu się z Regulaminem, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. i zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy. 

8. Wszelkie informacje dotyczące konkursu uzyskają Państwo na stronie internetowej 

www.sp6.sanok.pl 

9. Organizatorzy mogą pozyskiwać partnerów do współpracy przy organizacji konkursu. 

10. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału nauczyciele – rodzice uczniów, którzy biorą udział 

w konkursie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu 

pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i 

są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika. 

13. Organizatorzy mogą występować do instytucji i organizacji o honorowe, medialne i zwykłe patronaty oraz 

zapraszać osoby publiczne do Honorowego Komitetu Konkursu. 

 

Nagrody. 

§11. 

1. Zwycięzcom Konkursu Komisja Konkursowa przyzna 1, 2, lub 3 miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. Komisja ma prawo przyznać miejsca ex aequo. 

2. Dla laureatów nagrodą 

Pierwsze miejsce w każdej kategorii: tablet, pamięci usb 

Drugie miejsca albumy o św. Janie Pawle II, pamięci usb 

Trzecie miejsca i wyróżnienia nagrody książkowe, pamięci usb 

4. Wszyscy finaliści otrzymają Dyplomy uczestnictwa w Konkursie Multimedialnym 

 

Tryb odwoławczy. 

§12. 

1. Uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich 

kopiowania, w czasie dwóch dni od ogłoszenia wyników, w miejscu i w godzinach określonych przez 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

2. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac składa się w ciągu dwóch dni od dnia ogłoszenia wyników 

danego etapu do właściwego organu: 

Decyzja przewodniczącego jest ostateczna. 

3. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane. 

4. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje przewodniczący komisji 

konkursowej. 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu. 

§13. 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach Internetowych w dniu 20 października 2015 r. 

2. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. 


