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TRZECI WOJEWÓDZKI KONKURS  

na prezentację multimedialną  

pod hasłem 

Powrót Jana Pawła II do korzeni – pielgrzymki do Polski 

pod patronatem Wójta Gminy Karniewo 

ORGANIZATORZY 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie 

Parafia Wszystkich Świętych w Karniewie 

CELE KONKURSU 

1. Zainteresowanie życiem i działalnością Jana Pawła II – w szczególności trzecią pielgrzymką 

do Polski. 

2. Zapoznanie się z wartościami istotnymi w nauczaniu Jana Pawła II – w tym takich jak: oj-

czyzna/patriotyzm, przywiązanie do kultury i historii wspólnoty lokalnej, narodowej, a także 

związane z nimi: godność ludzka, wolność, solidarność, pokój.  

3. Wskazywanie uczniom ponadczasowego autorytetu – Jana Pawła II. 

4. Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonania prezentacji multimedialnej. 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów województwa mazowieckiego. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3.  Od uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wy-

korzystanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) oraz na przekazanie praw autorskich i 

wykorzystanie przez Organizatora lub współorganizatorów nadesłanych prac (załącznik 1). 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub współorganizato-

rów w ramach realizacji regulaminu Konkursu. 

ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnicy wykonują prezentację multimedialną zgodnie z tematem konkursu. 

2. Temat trzeciej edycji konkursu brzmi: Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 

3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego ucznia. 

4. Prezentacja multimedialna może być wykonana w dowolnym narzędziu np.:  Microsoft Po-

wer Point, LibreOffice Impress, Prezi. 

5. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji), w której należy 

umieścić:  imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz nazwę szkoły, jej adres i telefon oraz imię 

i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

6. Prace należy dostarczyć na płycie CD-ROM lub DVD do organizatora na adres: 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie 

ul. Szkolna 9b 

06-425 Karniewo 

z dopiskiem „Konkurs multimedialny”. 
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PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.  

 Etap pierwszy – szkolny – organizuje zainteresowana placówka, wybierając spośród sa-

modzielnie wykonanych przez uczniów prac jedną, najlepszą prezentację multimedialną i 

przesyła ją na adres Organizatora do 20 kwietnia 2018 roku. Decyduje data stempla pocz-

towego. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

2. Temat trzeciej edycji konkursu brzmi: Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 

3. Etap drugi – wojewódzki – zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora. Spośród 

nadesłanych prac, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze trzy najlep-

sze prace i nagrodzi je. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Decyzje Komisji 

Konkursowej są ostateczne. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły: www.pgkarniewo.pl. Zwycięzcy zo-

staną powiadomieni telefonicznie oraz zaproszeni wraz z opiekunami na  uroczyste wręcze-

nie nagród, które odbędzie się 18 maja 2018r. w siedzibie placówki. Organizator nie po-

krywa kosztów dojazdu. 

TERMINARZ KONKURSU 

1. 1 marca 2018 roku ogłoszenie konkursu. 

2. Od  1 marca 2018 roku do 13 kwietnia 2018 roku – szkolny etap konkursu. 

3. Do 17 kwietnia 2018 roku przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik 2) na adres Organizato-

ra: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie 

ul. Szkolna 9b 

06-425 Karniewo 

z dopiskiem „Konkurs multimedialny”, 

faxem lub e-mailowo: poczta@pgkarniewo.pl 

4. Do 20 kwietnia 2018 roku ostateczny termin nadsyłania prac. Decyduje data stempla 

pocztowego. 

5. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców i ogłosi wyniki na stronie szkoły. 

6. 18 maja 2018 roku - uroczyste wręczenie nagród w siedzibie Organizatora. 

KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Zgodność pracy z tematem przewodnim konkursu. 

2. Poprawność merytoryczna. 

3. Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

4. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentowanych treści (tekst, obraz, dźwięk, film), cie-

kawa kompozycja. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Małgorzata Bartosiewicz dyrektor PG im. Jana Pawła II w Karniewie – przewodnicząca 

komisji 

2. ks. Sławomir Filipski proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Karniewie – zastępca 

przewodniczącej komisji (ocena merytoryczna prac) 

3. ks. Jakub Kępczyński  katecheta, wikariusz Parafii Wszystkich Świętych w Karniewie - 

członek komisji (ocena merytoryczna prac) 

4. Justyna Sadowska – nauczycielka informatyki, plastyki - członek komisji (ocena przejrzy-

stości i kompozycji zaprezentowanego materiału) 

5. Daniela Wawrzonkowska - nauczycielka języka polskiego – członek komisji (ocena po-

prawność językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej) 

http://www.pgkarniewo.pl/
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wszelkie informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej 

www.pgkarniewo.pl w zakładce Nasz Patron. 

2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac z każdego etapu konkursu do 

celów  edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości. 

3.  Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

4.  Niniejszy regulamin i oświadczenie dla rodziców są do pobrania pod adresem 

www.pgkarniewo.pl w zakładce Nasz Patron. 

5.  W sprawach szczegółowych związanych z konkursem należy kontaktować się z koordyna-

torami konkursu e-mailowo:  

Daniela Wawrzonkowska wawrzonkowskad@pgkarniewo.pl  

Justyna Sadowska  sadowskaj@pgkarniewo.pl 

lub telefonicznie: (29)6911702   (29)6911034 

6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 

Regulaminu w każdym czasie. Informacja o ewentualnych zmianach pojawią się na stronie 

internetowej. 
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Załącznik 1  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA KONKURSU 

…………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu TRZECIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU na 

prezentację multimedialną pod hasłem „Powrót Jana Pawła II do korzeni – pielgrzymki do Polski” 

organizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie i Parafię Wszystkich 

Świętych w Karniewie wyrażam zgodę na bezpłatną publikację pracy (druk, Internet, radio, telewi-

zja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 

sierpnia 1997 1". o ochronie danych osobowych).  

 

..…………………………………………..  

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Załącznik 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO TRZECIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

na prezentację multimedialną  

pod hasłem „Powrót Jana Pawła II do korzeni – pielgrzymki do Polski”  

organizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie i Parafię Wszystkich 

Świętych w Karniewie 

 (wypełnić drukowanymi literami)  

Nazwa i adres szkoły (wraz z adresem e-mail i telefonem)  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………….…... 

…………………………………………………………………………………………….…...  

....................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna (oraz adres e-mail)  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

…………………………...                                                                                 …………………………...  

data i podpis opiekuna                                                                                                        pieczęć szkoły 


