ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUWSZA KOŚCIUSZKI W KAMIEŃSKU
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk tel./fax. 044 6817 526 e-.mail:zsp_kamiensk@oswiata.org.pl
www.zspkamiensk.pl

Regulamin Konkursu „Miejsca piękne i nieznane”
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
w Kamieńsku pod patronatem Burmistrza Kamieńska.
Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu
przewodnika turystycznego, który powinien pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki
miejscowości w której mieszkam i okolic.
Cele konkursu:







upowszechnienie wiedzy o regionie, o ciekawych i atrakcyjnych turystycznie zakątkach
miejscowości w której mieszkam i okolic;
doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów i obróbki
zdjęć,
wykorzystania sprzętu, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki
dźwięku itp.;
ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych;
doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną
szkołę. Prace oceniane będą odrębnie dla klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie,
potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej, a mało znanej trasy turystycznej.
Terminarz konkursu:




nadsyłanie prac konkursowych – do 11 maja 2018 r.
ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zspkamiensk.pl – do 21 maja 2018 r.
wręczenie dyplomów i nagród – w maju 2018 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozdania nagród drogą mailową.
Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły
zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.
Warunki KONKURSU
1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej
lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak,
w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych
miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
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3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ
pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne
materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie,
potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy
turystycznej.
5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
6. Praca konkursowa, może być wykonana indywidualnie lub w zespołach liczących
maksymalnie 3 osoby.
7. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego, nie będą uwzględniane
w konkursie
8. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu
15 minut, a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)
9. Pojemność pliku do 20 MB.
10. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach:
imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
11. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows
Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
12. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
13. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej.
14. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac
w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
16. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych
i informacyjnych związanych z ogłoszeniem wyników konkursu .
17. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z
potwierdzeniem
uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac
konkursowych zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia
wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
18. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje
stempel pocztowy.
19. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace,
które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
20. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny
i ostateczny.
21. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku
mgr Iwona Kociniak oraz mgr inż. Ewa Ziółkowska.
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
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3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie.
5. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła)
zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP w Kamieńsku – www.zspkamiensk.pl.
6. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród
w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
7. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
8. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu
nadesłanych przez niego prac w całości lub fragmentach udzielając nieodpłatnego prawa
do wykorzystania swojej pracy.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo
do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach szkolnych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
Informacje o konkursie można uzyskać:




w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
w Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 97-360,
pod numerem telefonu: 44 68 17 526,
na stronie internetowej szkoły www.zspkamiensk.pl

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
97-360 Kamieńsk, ul. Szkolna 4
KONKURS "Miejsca piękne i nieznane"

