
Regulamin konkursu szkolnego 
„Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne. 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs multimedialny pod nazwą 

„Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej” przeprowadzony w szkołach gimnazjalnych 
na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego, miasta Tychy oraz powiatów i miast 
ościennych, zwany dalej konkursem.  

2. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Pokoju 4, 43–140 
Lędziny oraz „MASTER” – Odpoady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. 

 
 

§ 2 Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy na temat programów komputerowych służących do 
przygotowania prezentacji multimedialnych, animacji, filmów i rysunków, doskonalenie 
umiejętności pracy na komputerze z wykorzystaniem multimediów, kształtowanie umiejętności 
wyszukiwania informacji, motywowanie do twórczej pracy, rozwijanie u uczniów umiejętności 
gromadzenia i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin. 

 
 

§ 3 Uczestnictwo 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów. 
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
3. Konkurs „Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej” jest konkursem indywidualnym – 

skierowanym do młodzieży. 
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać na adres sekretariat_pzs@op.pl formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr1.) do 20 maja 2016 roku. Natomiast materiały konkursowe należy 
wysłać w sposób oraz w formie, o której mowa w § 4.   

5. Przesyłając Materiał do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu autorskie 
prawa majątkowe do tego Materiału oraz że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, 
a także że publikacja nadesłanego Materiału oraz jego wykorzystanie przez Organizatora 



stosownie do zasad niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub 
obowiązujących przepisów. W razie wykorzystania materiałów z sieci Internet, Uczestnik 
obowiązany jest do podania źródła tego materiału. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że 
w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie 
z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przesłanych przez Uczestnika Konkursu 
Materiałów, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty 
zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, 
a także wstąpi do ewentualnego postępowania sądowego w miejsce lub po stronie 
Organizatora. 

6. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w § 3 niniejszego 
Regulaminu oznacza, że Uczestnik Konkursu akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania 
Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na: 

a) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku dla 
potrzeb Konkursu w zakresie objętym niniejszym Regulaminem; 

b) korzystanie przez Organizatora z przesłanego Materiału na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

7. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, traktowane powinno być w razie wątpliwości jako 
niewyłączna, nieograniczona i nieodpłatna licencja, obejmująca korzystanie przez Organizatora 
z nadesłanego Materiału na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 

b) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,  
c) wystawiania i/lub wyświetlania,  
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
e) wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy, w tym w szczególności promocji 

i reklamy Konkursu oraz Organizatora, 
f) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez 

siebie wybranym (udostępniania w Internecie), 
g) udzielania sublicencji na wszystkich wymienionych polach eksploatacji, 
h) zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez 

Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. 
odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 

8. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z jego Materiału w całości, jak 
również w postaci dowolnych fragmentów. 

9. Materiały nie mogą zawierać gestów, obrazów i/lub jakichkolwiek treści wulgarnych, 



obraźliwych lub obrażających uczucia religijne lub godzących w interesy Organizatora. 
W przypadku wystąpienia tego typu treści Komisja Konkursowa ma prawo usunąć Materiał 
z Konkursu. 

 
 

§ 4 Forma pracy 
 

1. Uczniowie przygotowują animację (film) lub prezentację multimedialną na podane 
zagadnienie. 

2. Zagadnienie do plakatu/animacji/gry dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest takie 
same: Prace powinny odnosić się do następującego tematu: „Drugie życie śmieci – co można 
zrobić z odpadami”. 

3. W przypadku wybrania animacji (filmu), powinna ona być zapisana w formacie avi, mpeg, gif, 
lub flv, tak by można ją było otworzyć w programie VLC lub Windows Media Player lub 
w przeglądarce internetowej. Minimalna rozdzielczość animacji: 800x600 pikseli. 

4. W przypadku wybrania prezentacji multimedialnej powinna ona być zapisana w formacie ptt, 
pttx, pdf lub odp o minimalnej rozdzielczości 1024x768.  

5. Materiał tj. animacja (film) lub prezentacja multimedialna powinna być nagrana na płytę CD 
lub DVD oraz przesłana pocztą na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs Multimedialny” 
w terminie nie przekraczalnym do 27 maja 2016 roku. 

6. Płyta powinna być trwale opisana imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz adresem szkoły. 
7. Dopuszcza się przesłanie prac mailem, na adres sekretariat_pzs@op.pl. 

 
 

§ 5 Przebieg konkursu 
 

1. Z przesłanych prac konkursowych komisja konkursowa oceni i nagrodzi najlepsze prace 
w kategorii: szkoły gimnazjalne. 

2. Wyniki opublikowane zostaną 1 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Organizatora: 
(www.pzsledziny.org). 

3. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie. 
4. Kryteria oceniania: 

a) Zgodność treści materiałów z tematem plakatu/animacji/gry. 
b) Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w materiałach. 
c) Przejrzysty i uporządkowany układ plakatu/banera (obraz, tekst, muzyka). 



d) Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści 
e) Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 
f) Techniczna poprawność wykonania. 
g) Estetyka i efekt wizualny. 
h) Stopień trudności użytych technik.  

5. W skład komisji konkursowej wejdą: nauczyciel informatyki, nauczyciel biologii, nauczyciel 
geografii oraz przedstawiciele sponsorów. 

 
 

§ 6 Nagrody 
 

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
2. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt elektroniczny. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród. 
 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator konkursu. 
 
 

Regulamin zatwierdzony został przez: 
 
 
 Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Prezes Zarządu  
  „MASTER” Odpady i Energia Sp. z o.o. 

 
 
 
 

 Matusik Ewa Mieczysław Podmokły 
  
  
 
 

 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 
 MASTER -  Odpady i Energia Sp. z o.o. 
  
  
  
   
 Jan Wistuba 

 



Załącznik nr 1 
 

  
 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W  KONKURSIE 

pt.„MULTIMEDIA ŚRODKIEM DO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ” 
 
 
 

1. NAZWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ: 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

2. ADRES ..................................................................................................................................  
3. KOD POCZTOWY ..............................................................................................................  
4. DYREKTOR.........................................................................................................................  
5. OSOBA KONTAKTOWA ..................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  

6. FUNKCJA .............................................................................................................................  
7. NUMERY TELEFONÓW...................................................................................................  
8. NUMER FAXU.....................................................................................................................  
9. E-mail: ..................................................................................................................................  
10. LICZBA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE............................................  
 
 
 
                    
           PIECZĘĆ I PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO 

 
 
 
 
MIEJSCE PRZESŁANIA ZGŁOSZENIA : 
Powiatowy Zespół Szkół z siedzibą w Lędzinach 
ul. Pokoju 4 
43–143 Lędziny. 
sekretariat_pzs@op.pl  
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Rafał Stuchlik  
 
 


