
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MULTIMEDIALNYM 

„Młodzi dla Niepodległej - życzenia dla Polski“ 

 

1. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 

oraz Grupa Nieformalna “CHCESIE!”. 

2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy multimedialnej prezentującej przesłanie 

młodzieży odnośnie znaczenia patriotyzmu i Niepodległości - co dzisiaj znaczą te określenia, 

czego można życzyć Polakom i naszej Ojczyźnie. 

3. Adresatami Konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w 

Leżajsku. Uczestnikiem  konkursu może być zespół czyli wieloosobowa grupa uczniów jednej 

klasy, zgłaszana do udziału w konkursie przez swojego wychowawcę. 

4. Celem konkursu jest budowanie tożsamości lokalnej poprzez włączenie młodzieży w obchody 

100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym: 

- zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową 

państwowości, 

- kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej młodzieży, 
- kreowanie patriotyzmu  jako określenia pozytywnego, wesołego i nowoczesnego, 
- rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich, 

umiejętności pracy zespołowej, umiejętności poszukiwania i selekcji materiałów 

źródłowych oraz ich opracowywania i prezentacji oraz twórczego wykorzystywania w 

tym zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

5. Warunki udziału w konkursie: 

- zespół może być autorem tylko jednej pracy konkursowej, 

- praca multimedialna nie może być wcześniej publikowana oraz nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do Konkursu multimedialnego jest 

jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że: 

1) prace zgłoszone do Konkursu multimedialnego zostały wykonane osobiście, 

2) wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich, 

3) uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich. 

- praca konkursowa musi dotyczyć tematu patriotyzmu oraz 100-lecia Odzyskania 

NIepodległości, powinna zostać przygotowana przy użyciu nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w dowolnej formie, np. filmu, animacji, prezentacji 

multimedialnej itd. 

- obowiązkowymi elementami pracy konkursowej są: 

1) opisanie znaczenia patriotyzmu i Niepodległości - co dzisiaj znaczą te 

określenia? 

2) Życzenia dla Polski - czego można życzyć Polakom i naszej Ojczyźnie w 100-

lecie Odzyskania Niepodległości, 

- uczestnicy Konkursu multimedialnego, składając pracę, wyrażają tym samym zgodę 

na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych, publiczną prezentację 

oraz rozpowszechnianie. 



6. Sposób przygotowania pracy konkursowej: 

- Praca multimedialna zgłoszona do Konkursu multimedialnego powinna być 

utworzona w dowolnym oprogramowaniu, przy czym wymagane jest podanie nazwy 

zastosowanego oprogramowania. W przypadku problemów z odtworzeniem 

prezentacji multimedialnej podczas jej oceny przez Komisję konkursową zastrzega się 

możliwość nawiązania w tej sprawie kontaktu z opiekunem zespołu. 

- Maksymalna objętość prezentacji multimedialnej nie może przekraczać 30 slajdów. 

- Maksymalny czas prezentacji multimedialnej nie może przekraczać 10 minut. 

- Nośniki z prezentacjami multimedialnymi nie podlegają zwrotowi po zakończeniu 

konkursu multimedialnego. Organizator nie odpowiada za wady techniczne plików 

lub ich nośników uniemożliwiające odczyt danych 

7. Zasady realizacji Konkursu multimedialnego: 

- w celu oceny prac oraz wyłonienia najciekawszych prac konkursowych zostanie powołana 

komisja konkursowa, 

- prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w …..  Termin składania 

prac upływa 7 listopada 2018 r. godz. 12.00. 

8. Kryteria oceny prac: 

- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału z uwzględnieniem własnej 

interpretacji tematu, 

- poprawność merytoryczna i językowa oraz przejrzystość zamieszczonych informacji, 

- walory edukacyjne i artystyczne, 

- kryterium premiującym będzie ujęcie w pracy konkursowej wątku więzi 

międzypokoleniowych np. poprzez udział w prezentacjach dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych. 

9. Nagrody: 

- komisja konkursowa przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia, 

- główną nagrodą w konkursie jest wyjazd dla zwycięskiej klasy na wycieczkę 

patriotyczną do Warszawy - związaną tematycznie z wydarzeniami historycznymi, 

postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej, 

- pozostałe miejsca zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. 

10. Ochrona danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. 

 

 

 

 

 



 


