
REGULAMIN
Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Informatycznego

Gliwice - miasto wielu kultur 
XIII edycja

pn. Gliwice z wielką historią w tle
w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

organizowanego przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

w Gliwicach

1. Postępując w myśl tezy, że miejska przestrzeń jest skarbnicą pamięci i edukacji,
kierujemy  nasz  konkurs  do  uczniów  wszystkich  klas  szkół
ponadgimnazjalnych, uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów
ostatnich  roczników  gimnazjalnych.  Prace  konkursowe  będą  oceniane  w
dwóch kategoriach wiekowych.

2. Do konkursu przystępują zespoły liczące maksymalnie  2 osoby.  Każda szkoła
może wytypować maksymalnie dwie drużyny.

3. Konkurs składa się z 2 etapów:

I  etap  -  przygotowanie  na  nośniku  CD  prezentacji  w  postaci  strony
internetowej,  prezentacji  multimedialnej  (minimum  10  slajdów)  lub  filmu  
na temat Gliwice z wielką historią w tle.

W pracy  konkursowej  obowiązkowo należy  umieścić  ciekawy,  szczegółowy  opis
sześciu miejsc i postaci ważnych pod względem historycznym:
- Radiostacja,
- pomnik Józefa Piłsudskiego,
- pomnik Stefana Batorego,
- mural z królem Janem III Sobieskim,
- filie obozu koncentracyjnego,
- miejsce po dawnej synagodze.

Dodatkowo punktowane będzie dotarcie  i  opisanie  innych  niż  wymienione wyżej
miejsca.
Wysoko oceniana będzie przede wszystkim inwencja własna w poszukiwaniu źródeł
wiedzy  (mile  widziane  filmy,  zdjęcia  własne,  samodzielne  opracowania
przytaczanych tekstów).
Prace  powinny  być  wykonane  z  przestrzeganiem  praw  autorskich,  w technologii
umożliwiającej ich ocenę bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. 
Prezentacja musi zawierać wykaz źródeł bibliograficznych, w oparciu o które
została przygotowana.
Przedstawiona praca nie  powinna być  wcześniej  prezentowana w żadnym innym
konkursie. 

II etap – test dotyczący wymienionych wyżej sześciu miejsc i postaci historycznych.

Przygotowany nośnik CD z prezentacją i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
należy  dostarczyć  do  sekretariatu  CKZiU  do 10  grudnia  2018  r.  Prace  zostaną
poddane ocenie jury złożonego z organizatorów konkursu. Oceniane będą:



- wkład pracy własnej,
- zawartość merytoryczna,
- oryginalność pracy,
- zakres wykorzystania technologii informacyjnej,
- estetyka,
- profesjonalizm prezentacji.

Prace z największą liczbą punktów przechodzą do etapu II.
Do 14 grudnia 2018 r. szkoły uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione
telefonicznie lub e-mailowo o zakwalifikowaniu się do II etapu. 
Zwycięzcą  konkursu  zostanie  ten  zespół,  który  z  prezentacji  i  testu  uzyska
największą liczbę punktów.  Dla zwycięskich zespołów przewidziane są atrakcyjne
nagrody.

Wszelkie  wątpliwości  prosimy  konsultować  e-mailowo  z  p.  Ewą  Rutkowską
rutkowska.e@interia.pl

Organizatorzy  :

Ewa Rutkowska – nauczycielka j. polskiego
Tatiana Sieradzka – Klinik – nauczycielka

matematyki
Halina Zawisza – nauczycielka historii

                  Andrzej Madej – nauczyciel
informatyki 

Jarosław Krasiński – nauczyciel informatyki

Postanowienia końcowe

1. Organizator  Konkursu  nie  bierze  odpowiedzialności  za  błędnie  zapisane
projekty prac na nośnikach. W przypadku niemożności uruchomienia nośnika,
praca nie weźmie udziału w konkursie.

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  reprodukowania
prac  konkursowych  w celach reklamowych  (w prasie,  telewizji,  katalogach,
plakatach, na wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

3. Prace konkursowe z chwilą złożenia ich w sekretariacie szkoły lub bibliotece
przejdą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.



Formularz zgody dla rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego ucznia/
zgody ucznia pełnoletniego zgłaszanego do konkursu.

Podanie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
uczestnictwa dziecka w konkursie. 

□ * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie
imienia i nazwiska przez CKZiU nr 1 w Gliwicach, w celu przeprowadzenia 
Międzyszkolnego Konkursu „Gliwice – miasto wielu kultur”.

□ Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć 
wykonanych podczas finału konkursu, na stronie www  szkoły, profilu facebookowym 
szkoły, w materiałach promocyjnych oraz w prasie lokalnej.

□ Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście 
laureatów konkursu na stronie www  szkoły, profilu facebookowym szkoły, w 
materiałach promocyjnych oraz w prasie lokalnej.

…………………………….... ……………….………………………………

 imię i nazwisko ucznia        data i podpis rodzica lub opiekuna

prawnego/podpis pełnoletniego ucznia 


