MIEJSKI KONKURS
PLASTYCZNO – MULTIMEDIALNY
„ZA KAŻDY KAMIEŃ TWÓJ”
X EDYCJA
REGULAMIN KONKURSU
l. WARUNKI UCZESTNICTWA
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
1.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas V — VII z warszawskich szkół
podstawowych.

2.

Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 15 minut 15-20 slajdów/.
Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku cyfrowym (wyłącznie płyta
DVD i CD), odtwarzana na typowym komputerze PC w systemie Windows XP, w
programie Power Point 2003.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
transport

4.

Termin oddawania prac upływa z dniem 8 marca 2018 roku

5.

Ocenie podlegają prace z opisaną trwale płytą CD, DVD (imię, nazwisko, klasa,
szkoła, opiekun) oraz dokładnie wypełnionym, załączonym formularzem.
Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

6.

KONKURS PLASTYCZNY
1.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas V — VII z warszawskich szkół
podstawowych.

2.

Uczniowie wykonują plakat dotyczący wydarzeń lub postaci związanych z Szarymi
Szeregami.

3.

Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4 lub A3.
Termin oddawania prac upływa z dniem 8 marca 2018 roku.
Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Na odwrocie pracy należy umieścić informacje dotyczące autora. Prace nie powinny być
oprawione.

4.
5.
6.

Il. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI
Zawartość merytoryczna:

TRZY TEMATY DO WYBORU:
•

Prezentacja historii Szarych Szeregów

•

Prezentacja żołnierzy z harcerskich batalionów „Zośka" „Parasol", „Miotła" i „Pięść"

•

Prezentacja uczestnika Powstania Warszawskiego

Wartości techniczne:
 Ścieżka dźwiękowa
 Dynamiczność przekazu
 Szata graficzna
 Wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu
 Poprawność językowa i ortograficzna.

III. NAGRODY
Autorzy najlepszych prezentacji i plakatów otrzymają dyplomy i nagrody.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystej gali w Szkole Podstawowej

Nr 387.

IV. DODATKOWE INFORMACJE
• Jury zastrzega sobie prawo do sprawdzenia umiejętności posługiwania się przez

autora programem prezentacyjnym. Werdykt jury jest ostateczny.
O dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni
odrębnym pismem, informacja zostanie ogłoszona także na stronie internetowej
gimnazjum.
• Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom.
Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora
konkursu. Będzie on mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich,
wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i kopiowaniem.
Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 387.

Szkolny koordynator konkursu: Beata Lange

