KONKURS
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
SŁAWNE BITWY W HISTORII POLSKI
dla uczniów klas IV-VIII
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim

I ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
II UCZESTNICY
 Uczestnikami konkursu na prezentację multimedialną może być każdy
uczeń klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim
 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 Konkurs multimedialny jest konkursem indywidualnym rozgrywanym
w kategorii klas 4-8.
III CELE KONKURSU MULTIMEDIALNEGO:
 Kształtowanie postaw patriotycznych.
 Uczczenie stulecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
 Rozwijanie zainteresowania historią Polski.
 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania oraz selekcji materiału
 Kształtowanie
i rozwijanie umiejętności wykorzystania technik
multimedialnych w praktyce
 Stworzenie warunków do pozytywnej rywalizacji
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Jeden uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę
2. Technika i format prac:
 Prace konkursowe powinny być wykonane jako prezentacja multimedialna
zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio
w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office)
z rozszerzeniem *.ppt, jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps.
Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Pokaz
prezentacji powinien trwać max 10 min.
 Prezentacja nie powinna przekraczać 15 slajdów
 Prezentacja może być wzbogacona różnymi formami przekazu informacji

film, obraz, dźwięk, tekst, wiersz.
 Prezentację multimedialną należy opisać w następujący sposób: imię
i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły - te dane powinny być
zamieszczone na tytułowym slajdzie.

3. Ocena prac konkursowych
 Oceny prac dokonają organizatorzy
o Prace będą oceniane pod względem merytorycznym, wykorzystania
narzędzi programu komputerowego, estetyki, wyrazu artystycznego
(np. jakość obrazów, strona edytorska) oraz pod względem
pomysłowości rozwiązań
o Prezentowane prace zostaną ocenione przez jury w drodze głosowania.
o Każdy uczestnik jury odda głosy na każdą prezentację przyznając
punkty.
o Najwięcej przydzielonych punktów na daną pracę wyłoni zwycięzców
konkursu.
Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej prawo odwołania.
V PRZEBIEG KONKURSU
 Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 29 października 2018
 Uczestnik przesyła pracę na adres konkurssp1kopernik.pl do dnia
29 października 2018r.
o Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 9 listopada 2018r.
o Wręczenie nagród laureatom odbędzie się na apelu szkolnym.
VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
 Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.
 Wszyscy autorzy prezentacji otrzymają dyplomy uczestnictwa
 Nagrody książkowe otrzymają uczniowie, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca.
 Najlepsze prezentacje zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej,
a ich autorzy mają możliwość otrzymania oceny celującej z informatyki/
zajęć komputerowych
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Prace nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością organizatora
konkursu.
Wszelkich informacji związanych z przebiegiem konkursu udzielają
Monika Sokołowska, Bożena Polkowska, Danuta Szylberg

.

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
…………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

…………………………………………..
klasa

…………………………………………..
nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca złożona na konkurs została wykonana samodzielnie
i nie brała udziału w innych konkursach
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie
na prezentację multimedialną Sławne bitwy w historii Polski organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr1 w Mińsku Mazowieckim. Znam i akceptuję
zapisy regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 danych osobowych oraz wyników
uzyskanych przez moje dziecko w konkursie.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą
przetwarzania przez Szkołę Podstawową nr1 danych osobowych mojego dziecka
w związku z jego udziałem w konkursie na prezentację multimedialną Sławne
bitwy w historii Polski zgodnie z art. 13 RODO.
……….…………………...
(miejscowość, data)

……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej
wykonanej przez moje dziecko na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą
na upublicznienie jej na stronie sp1kopernik.pl.

……….…………………...
(miejscowość, data)

……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

Podstawa prawna:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

INFORMACJA
(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie
na prezentację multimedialną Sławne bitwy w historii Polski).
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO):
1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka: Szkoła Podstawowa nr1
w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kopernika 9, tel. 25 758 21 22,
e-mail: sp1minskmaz@op.pl, adres strony internetowej: www.sp1kopernik.pl.
2. Inspektor ochrony danych: iodo@sp4.edu.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) udział Pani/Pana dziecka w konkursie na prezentację multimedialną Sławne bitwy
w historii Polski;
b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności
placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia
2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r.
poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:
a) nie będą przekazywane osobom trzecim;
b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich
przetwarzania:
 na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych;
c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.
6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania
(art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana
dziecka w konkursie.
8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

