
POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A

tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl      
e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

Regulamin

         konkursu multimedialnego dla uczniów szkół   ponadpodstawowych 

                                                          pod hasłem :

„Chodź z nami – świat jest piękny"

1. Organizatorem  konkursu  jest  Powiatowy  Os�rodek  Doskonalenia  Nauczycieli

w Wodzisławiu Ś� ląskim oraz  Wydział  Os�wiaty Powiatu Wodzisławskiego.

2. Wszelkie  kwestie  związane  z  organizacją  konkursu  nalez!y  kierowac�

do konsultanta  Bogumiły Różańskiej- Świerkot  na adres: Powiatowy Os�rodek

Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Ś� ląskim,  os.  1  Maja  16  A,  tel.

327293242.

3. Zasady  konkursu  zawarte  są  w  niniejszym  regulaminie.  Regulamin  konkursu

dostępny jest takz!e na stronie internetowej Powiatowego Os�rodka Doskonalenia

Nauczycieli w Wodzisławiu Ś� ląskim w zakładce Konkursy.

4. Konkurs  skierowany  jest  do  ucznio� w  szko� ł  ponadpodstawowych   powiatu

wodzisławskiego.

5. Przystępując  do  konkursu  uczestnicy  akceptują  zasady  zawarte  w  niniejszym

regulaminie.

http://www.podn.pl/
mailto:sekretariat@podn.wodzislaw.pl


Cele konkursu

1. Kształcenie u ucznio� w kompetencji cyfrowych        .

2. Rozwijanie zdolnos�ci artystycznych.

3. Pobudzanie  przedsiębiorczos�ci  oraz  motywowanie  do  realizacji  kreatywnych

projekto� w.

4. Popularyzacja idei zrównoważonego transportu .

5. Promowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie.

Postanowienia ogólne i warunki udziału w Konkursie:

1.Nazwa konkursu: „ Chodź z nami – świat jest piękny ".

2.Tematyka  ,  technika  i  format  prac  - kro� tki  film  promujący  spacer  jako  jedną

z metod zro� wnowaz!onego/alternatywnego  transportu. Film ma przedstawiac�   ro� z!nice

pomiędzy otoczeniem , jakie widzimy z perspektywy kierowcy , a jakie widzimy podczas

spacero� w.  Dopuszczalne  są  ro� z!ne  techniki  realizacji  –  filmy  mogą  byc�  nakręcone

kamerą cyfrową ,  telefonem komo� rkowym lub aparatem fotograficznym, mogą łączyc�

obraz filmowy z techniką animacyjną lub byc�  w całos�ci animowane.

WAŻNE -  czas trwania filmu nie może przekroczyć 90 sekund !

3.Adresaci konkursu: uczniowie szko� ł  ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego.

4.Prace zbiorowe nie będą oceniane.

5.Ustala się, iz!  liczba prac z jednej szkoły nie moz!e przekroczyc� czterech.

6.Prace  ucznio� w  powinny  byc�  wykonane  samodzielnie  w  ramach  zajęc�  lekcyjnych

sslub innych zajęc� szkolnych lub pozaszkolnych. 

7.Pliki z pracą konkursową nalez!y nazwac� zgodnie ze wzorem: nazwisko_szkoła                i

przesłac� na adres: 

https://drive.google.com/drive/folders/149cV2yb7_D9lokDDA6inClxz07KGdWOc?usp=sharing.         

Metryczkę uczestnika ( imię i nazwisko, dane adresowe  szkoły, tytuł konkursu ) oraz 

zgodę rodzico� w ( zał.) nalez!y przesłac� na adres: sekretariat@podn.wodzislaw.pl                

W tytule wiadomos�ci nalez!y umies�cic� nazwę konkursu:

„Chodź z nami-świat jest piękny”.

8.Termin przesłania  prac: do 16 września  2019r. do godz. 15.00

mailto:sekretariat@podn.wodzislaw.pl
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Kryteria oceny i nagrody 

1. Nadesłane  prace  zostaną  ocenione  przez  jury,  składające  się  z  doradco� w

metodycznych i konsultanto� w Powiatowego Os�rodka Doskonalenia Nauczycieli

oraz  informatyka .

2. Jury konkursu wybierze najciekawsze prace ustalając miejsca pierwsze, drugie

i trzecie (dopuszczalne są dodatkowe wyro� z!nienia i miejsca ro� wnorzędne)

3. Prace muszą  nawiązywac� do tematu konkursu.

4. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowos�c�, walory artystyczne i edukacyjne oraz

samodzielnos�c� wykonania pracy.

5.  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomos�ci po rozstrzygnięciu konkursu

na stronie internetowej PODN www.podn.wodzislaw.pl 

6. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. 

7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas   Pikniku Edukacyjnego  w dniu

20  września  2019r.  O  miejscu  i  godzinie  uczestnicy  zostaną  poinformowani

telefonicznie lub mailowo w stosownym czasie.

Uwagi końcowe

1. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

2. Wszystkie prace biorące udział  w konkursie pozostaną własnością organizatora,

który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystywania w celach promocyjnych oraz

wynikających ze statutu PODN.

3. Uczestnicy  konkursu  zgłaszając  się,  akceptują  regulamin  i  wyrażają  zgodę

na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację  przez organizatora swoich

prac  oraz  zdjęć  z  uroczystego  finału  konkursu.  Uczestnicy  niepełnoletni

dostarczają Zgodę Rodziców.( zał.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

http://www.podn.wodzislaw.pl/


Zgoda Rodziców

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  przez  Powiatowy
Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Wodzisławiu  Śląskim  na  potrzeby  powiatowego
konkursu  multimedialnego  „  Chodź  z  nami  –  świat  jest  piękny  ",  zgodnie  z ustawą  z
29.08.1997 r.        o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).
Wyrażam  także  zgodę  na  informowanie  innych  podmiotów  o  przebiegu  konkursu,
uczestnikach  oraz  na  otrzymywanie  dodatkowych  informacji  za  pośrednictwem  poczty,
telefonu,  wiadomości  SMS,  poczty  elektronicznej.  Jednocześnie  oświadczam,  że  cel
przetwarzania danych osobowych mojego dziecka jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu,
że  przysługuje  mi  prawo  wglądu  do  treści  danych  osobowych  mojego  dziecka  oraz  ich
poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z konkursu na stronie organizatora oraz ewentualnego
wykorzystania prac do zadań statutowych PODN w Wodzisławiu Śląskim.

                                                 ………………………….
data i podpis Rodzica


