
REGULAMIN KONKURSÓW NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„Szukamy śladów Księży Niezłomnych. Nasze drogi do niepodległości”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu są Szkoły Bernardyńskie w Łodzi, ul. bł. o. A. Pankiewicza
15, 91-738 Łódź.

2. Konkurs organizowany jest w ramach programu współpracy szkół partnerskich
„Razem dla Edukacji” – „Rodzina Polonijna”

3. Zaprojektowane prezentacje multimedialne dot. sylwetek „Księży Niezłomnych” będą
mogły zostać wykorzystane do celów edukacyjnych i promocyjnych przez Szkoły
Bernardyńskie w Łodzi oraz Szepietowską Specjalistyczną Szkołę Internat I-III.

§ 2. CELE KONKURSU

1. Promowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności informatycznych uczniów Szkół
Bernardyńskich w Łodzi oraz Szepietowskiej Specjalistycznej Szkoły Internat I-III.

2. Rozwijanie umiejętności oraz stopnia zaawansowania posługiwania się językiem
polskim.

3. Upowszechnianie użytkowego stosowania komputerowych programów oraz
korzystania z zasobów Internetu.

4. Popularyzacja treści patriotycznych.
5. Inspirowanie do pracy twórczej.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Bernardyńskich
w Łodzi oraz Szepietowskiej Specjalistycznej Szkoły Internat I-III, biorący udział w
programie współpracy szkół partnerskich „Razem dla Edukacji” – „Rodzina
Polonijna”.

2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie prezentacji multimedialnej dot.
sylwetki wybranego „Księdza Niezłomnego”.

3. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie drogą mailową na adres: zsbernardyni@wp.pl
wykonanej prezentacji multimedialnej. Nazwa pliku musi składać się z imion oraz
nazwisk autorów oraz tytułu pracy.

4. Prace należy składać do 8 kwietnia 2019 roku.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi między 6 a 12 maja 2019 roku.
6. Organizator nie zwraca przekazanych prac.



§ 4 TECHNICZNE WYMAGANIA KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie prezentacji multimedialnej przy pomocy
programu Microsoft Power Point.

2. Prace muszą być wykonane w języku polskim.
3. Prezentacja powinna zostać wysłana w formacie pptx lub pptm.
4. Prace mogą być wykonywanie samodzielnie lub w grupach (maksymalnie 3

osobowych)

§ 5 NAGRODY

1. Jury powołane przez Dyrektora Szkół Bernardyńskich w Łodzi przyznaje nagrody w
kategorii: prezentacja multimedialna.

2. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podziale nagród.
3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie wizyty uczniów

Szkół Bernardyńskich w Szepietowskiej Specjalistycznej Szkole Internat I-III w
dniach 6-12 maja 2019 roku.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin konkursu.
2. Organizator ma prawo do wykluczenia z konkursu pracy, co do której zajdzie

podejrzenie niesamodzielności wykonania lub plagiatu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.pankiewicz. edu.pl.


