POWIATOWY OŚRODEK D OSKONALENIA 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 ponadgimnazjalnych pod
hasłem

„Nie do poznania. 15 lat w Unii Europejskiej"

Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Wydziałem Oświaty Powiatu
Wodzisławskiego.
2. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować do
konsultanta Rafała Góreckiego lub doradcy metodycznego Marka Krupy na
adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os.
1 Maja 16 A, tel. 327293242.
3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu
dostępny jest także na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w zakładce Konkursy.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Wodzisławskiego.
5. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym
regulaminie.

Postanowienia ogólne
1. Nazwa konkursu: „Nie do poznania. 15 lat w Unii Europejskiej".
2. Technika i format prac - do wyboru: prezentacja multimedialna (maksymalnie 15
slajdów), film (czas trwania do 5 minut), grafika komputerowa.
3. Adresaci

konkursu:

uczniowie

szkół

ponadgimnazjalnych

powiatu

wodzisławskiego.
4. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
5. Ustala się, iż liczba prac z jednej szkoły nie może przekroczyć czterech.
6. Prace uczniów powinny być wykonane samodzielnie w ramach zajęć lekcyjnych
lub innych zajęć szkolnych lub pozaszkolnych.
7. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
8. Termin oddania prac: 10 maja 2019r. do godz. 15.00
Cele konkursu
1. Kształcenie u uczniów kompetencji cyfrowych

.

2. Rozwijanie zdolności artystycznych.
3. Pobudzanie przedsiębiorczości oraz motywowanie do realizacji kreatywnych
projektów.
4. Popularyzacja idei integracji europejskiej.
Tematyka prac i kryteria oceny
1. Prace powinny nawiązywać do tematu konkursu.
2. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, walory artystyczne i samodzielność
wykonania pracy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2019r. Wyniki konkursu zostaną
podane do wiadomości po rozstrzygnięciu konkursu oraz na stronie internetowej
PODN www.podn.wodzislaw.pl

Nagrody
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, składające się z doradców
metodycznych

i

konsultantów

Powiatowego

Ośrodka

Doskonalenia

Nauczycieli
2. Jury konkursu wybierze najciekawsze prace ustalając miejsca pierwsze,
drugie i trzecie (dopuszczalne są dodatkowe wyróżnienia i miejsca
równorzędne)
3. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.
4. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystości podsumowującej
projekt „Razem dla Europy – 15 lat rozwoju”, zorganizowanej 5 czerwca
2019r. O miejscu i godzinie uczestnicy zostaną poinformowani w stosownym
czasie.
Uwagi końcowe
1. Koszty przesyłki prac konkursowych pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
a 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.
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.

