Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w

Powiatowym Konkursie Historyczno-Multimedialnym „800 lat Częstochowy Sport w naszym mieście”
Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży historią Częstochowy, rozwijanie
umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i wykorzystywania technologii informacyjnej,
jako środka przekazu.
2. Tematyka konkursu obejmuje zawodników i kluby związane z częstochowskim sportem – kiedyś i
dziś (sukcesy krajowe i międzynarodowe, ciekawostki) Prace mogą dotyczyć jednego lub kilku
klubów / osób.
3. Celem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu. Prezentacja powinna być
wykonana w programach: Power Point lub Open Office / Libre Office Impress. Nie powinna ona
przekraczać 20 slajdów. Film może być wykonany w dowolnym programie do montażu multimediów.
Powinien być zapisany w formatach mp4 lub avi, a jego czas trwania nie powinien przekroczyć 10
minut.
4. Dopuszcza się wykorzystywanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów, jednak należy
podać wykorzystane źródła.
5. Uczniowie wykonują swoje prace indywidualnie
6. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace.
7. Kryteria oceniania:
- poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
- podanie źródeł informacji
- pomysłowe ujęcie tematu
- zastosowanie różnorodnych technik multimedialnych
8. Jury wyłoni zwycięzców, przyznając miejsca I, II i III oraz wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne i nie
podlegają reklamacji.
9. Prace multimedialne powinny być dostarczone na płytach CD/DVD, lub przesłane pocztą
elektroniczną na adres: grzegorz.nykis@sp13.edu.pl Płyty powinny być podpisane i przechodzą na
własność organizatorów. Do konkursu dopuszczone będą tylko prace wraz z wypełnionymi: Kartą
zgłoszenia i Zgodą na przetwarzanie danych.
10. Termin oddawania prac: 11.02.2022. Prosimy dostarczać je osobiście lub pocztą.
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Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 marca 2022 na stronie www.sp13.edu.pl. Autorzy
najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
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