V WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNO - PRZYRODNICZY
Dlaczego należy segregować odpady?
REGULAMIN
1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku,
ul. Stolema 59, 80-177 Gdańsk, tel.58 322 15 25, e-mail: p.borys@sp85.edu.pl
2.







Cele konkursu:
uświadomienie potrzeb dbania o środowisko naturalne
propagowanie wiedzy na temat segregacji odpadów
promowanie twórczych pomysłów
doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami programu Paint i PowerPoint
rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pozalekcyjnej formie pracy

3.

Zasady uczestnictwa:
konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV, V, VI, VII
i odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

Kategoria I praca graficzna (rysunek)
 uczestnik wykonuje pracę w programie graficznym Paint
 praca powinna być wykonana samodzielnie
 rysunek nie powinien zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak
np. kliparty lub zeskanowane ilustracje
 pracę należy przesłać do 4 maja 2018 roku wraz z kartami zgłoszeń na adres
p.borys@sp85.edu.pl
 pliki należy nazwać według następującego wzoru:
(kategoria, szkoła uczestnika, imię i nazwisko autora pracy) 1_sp85_jan_kowalski







Kategoria II prezentacja multimedialna
praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną, która nie
narusza praw autorskich osób trzecich
prezentację należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint
prezentacja musi zawierać dokładnie 15 slajdów, w tym slajd tytułowy (z nazwiskiem
autora, klasy i nazwy szkoły) oraz końcowy, gdzie podane zostaną źródła i autorzy
wykorzystywanych tekstów, zdjęć, rysunków, muzyki
wyświetlanie slajdów nie może przekroczyć 10 minut
pracę należy przesłać do 4 maja 2018 roku wraz z kartami zgłoszeń na adres
p.borys@sp85.edu.pl
pliki należy nazwać według następującego wzoru:
(kategoria, szkoła uczestnika, imię i nazwisko autora pracy) 2_sp85_jan_kowalski

W konkursie może brać udział dowolna liczba uczestników z każdej szkoły.
Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania ich
w celach dydaktycznych i na stronie internetowej szkoły.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację danych osobowych.
4. Ocena prac konkursowych:
 prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu
 wyniki zostaną ogłoszone do dnia 20 maja 2018 roku na stronie internetowej organizatora
(www.sp85.edu.pl)
 laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

KARTA ZGŁOSZENIA
NA
V WOJEWÓDZKI
KONKURS INFORMATYCZNO - PRZYRODNICZY
Dlaczego należy segregować odpady?

Imię i nazwisko uczestnika
Kategoria
Klasa

Szkoła, adres, e-mail

Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna
(nauczyciel lub rodzic)

