Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz
tel. (62) 767 68 83; e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl

„Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?”
(Ewa Najwer)

Konkurs na Projekt Multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 .
Regulamin Konkursu
I. Organizator konkursu
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu zwana dalej w skrócie Książnicą
lub Organizatorem. Konkurs na Projekt Multimedialny „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?”,
zwany dalej w skrócie Projektem.
II. Cele konkursu:
 Rozpowszechnienie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego wśród młodzieży szkolnej
i społeczności lokalnej.
 Zaprezentowanie wkładu Wielkopolan w proces odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Wzbudzenie w młodzieży postaw patriotycznych oraz przynależności regionalnej i narodowej.
 Wskazanie zalet pracy zespołowej oraz doboru i selekcji informacji z różnych źródeł.
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 Doskonalenie wśród młodzieży szkolnej sposobów autoprezentacji i wystąpień publicznych.
III. Zadanie konkursowe:
Konkurs

na

Projekt

Multimedialny

związany

z

Powstaniem

Wielkopolskim

1918/1919:
1. Zadanie dla uczestników Konkursu (grupy maksymalnie 3 osobowe) polega na przygotowaniu
Projektu Multimedialnego tj.: prezentacji multimedialnej, filmiku bądź montażu słowno –
muzycznego, poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu, a w szczególności związanymi z nim
miejscami, postaciami i wybranymi epizodami.
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Projekt powinien zawierać:


nazwę Konkursu oraz Organizatora a także imiona i nazwiska autorów i wykonawców
projektu oraz ich opiekuna.

2. Uczestnicy Projektu przygotowują jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie przekracza
15 minut i nie jest krótszy niż 10 minut.
3. Informacje o Konkursie są dostępne na stronie: http://www.kp.kalisz.pl oraz w mediach
społecznościowych (Facebook) Biblioteki głównej i jej filii.
4. Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych tj. płycie DVD,
podpisanej nazwiskami autorów projektu.
5. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury konkursowej.
Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeżeli nośnik jest uszkodzony.
6. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw
autorskich osób trzecich.
7. Grupa uczniów wykonujących Projekt Multimedialny musi posiadać opiekuna Projektu.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter edukacyjny, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych uczniów
klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na udział
w Projekcie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach Konkursu oraz ich
wizerunku.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
A) dostarczenie do dnia 25 listopada br. karty zgłoszeń wraz z zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych w przypadku osób niepełnoletnich - stanowiących załączniki do regulaminu na adres
Organizatora Konkursu i dostępnych na stronie internetowej biblioteki: http://www.kp.kalisz.pl,
oraz w mediach społecznościowych (Facebook) biblioteki głównej i jej filii,
B) przygotowanie Projektu Multimedialnego tj.: prezentacji multimedialnej, filmiku bądź
montażu słowno - muzycznego poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu, a w szczególności
związanymi z nim miejscami, osobami i wybranymi epizodami,
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C) przesłanie przygotowanego materiału do dnia 15 grudnia br. /liczy się data stempla
pocztowego/ na adres PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego, ul. Południowa
62, 62-800 Kalisz;
4. Dostarczenie formularza zgłoszeń równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Karty zgłoszeń wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna, w zaklejonej kopercie z dopiskiem
"Projekt multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego" należy złożyć osobiście lub
przesłać na jeden ze wskazanych adresów do dnia 25 listopada br. (decyduje data stempla
pocztowego):
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz;
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Jarocinie, ul. Kościuszki 16, 63-200 Jarocin;
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno;
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Krotoszynie, ul. Park Wojska Polskiego 1, 63-700 Krotoszyn;
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wlkp.;
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Ostrzeszowie, ul. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów;
 PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Pleszewie, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew.
2. Przesłanie prezentacji przygotowanego materiału do dnia 15 grudnia br. /liczy się data stempla
pocztowego/ .
3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie Konkursu, nie będą
podlegały ocenie komisji konkursowej.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz
tel. (62) 767 68 83; e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl

V. Kryteria oceny prac konkursowych:
 Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Projektu.
 Komisja dokona oceny prac oddzielnie dla następujących kategorii wiekowych:


szkoła podstawowa klasa VII oraz II i III klasa gimnazjum;



szkoły ponadgimnazjalne.

 Jury Konkursu dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
 zgodność treści Projektu

Multimedialnego z tematem Konkursu;

 poprawność merytoryczna zamieszczonych w Projekcie informacji;
 adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych treści;
 innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu;
 ogólne wrażenie estetyczne.
Szczególnie cenione będą materiały autorskie np. zdjęcia.
Komisja konkursowa sporządza listę ocenionych prac w każdej kategorii, do pracy dołączone zostają:
karta uczestnika, oświadczenie rodzica, bądź opiekuna oraz karta oceny pracy.
VII. Zasady przyznawania nagród
1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane atrakcyjne nagrody dla uczniów biorących udział
w Projekcie oraz ich nauczyciela – opiekuna.
2. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac do 31 stycznia 2018 r.
3. Wyniki Konkursu na Projekt Multimedialny związany z Powstaniem Wielkopolskim w Kaliszu
i jego okolicach oraz termin wręczenia nagród i uroczystego podsumowania konkursu zostaną
ogłoszone na stronie internetowej Książnicy, na jej profilu w portalu społecznościowym Facebook
oraz w lokalnych mediach.
4. Koordynator Konkursu poinformuje nauczyciela, rodzica lub opiekuna laureata drogą telefoniczną
lub e-mailem.

VIII. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych
1. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych
do zgłoszonych prac konkursowych.
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2. Organizator nie zwraca Projektów nadesłanych na Konkurs. Prace oraz nośniki materialne,
na których zostały utrwalone Projekty, przechodzą na własność Książnicy Pedagogicznej.
3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych oraz ich ewentualnego
poprawienia, bądź uzupełnienia.
4. Uczestnik Konkursu, bądź rodzic, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie
jego

danych

osobowych

zgodnie

z

Ustawą

z

dnia

29

sierpnia

1997

r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) przez Organizatora
dla potrzeb Konkursu i Projektu.
5. Uczestnik Konkursu, bądź rodzic, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na upowszechnianie
wizerunku uczestników Projektu, zgodnie z Ustawą:
 Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U z 2014r, poz. 1182 ze zm.)
 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz.
631 ze zm) przez Organizatora dla potrzeb Konkursu i Projektu.
6. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych oraz ich ewentualnego
poprawienia, bądź uzupełnienia.
IX. Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu uczestników na Konkurs oraz nie refunduje wydatków
poniesionych na realizację Projektu.
3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej PBP Książnicy Pedagogicznej
im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz na profilu Facebook biblioteki głównej i jej filii.
Dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu „Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?”
Konkursu na projekt multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 .
Beata Sysiak
PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
e-mail: b.sysiak@kp.kalisz.pl
tel.: (62) 767 68 83
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
„Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?”
Konkurs na projekt multimedialny dotyczący
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 .

Karta zgłoszeń uczestników Projektu

Imiona i nazwiska autorów:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
Kategoria wiekowa:
1. klasy VII szkoły podstawowej oraz II i II klasy gimnazjum;
2. szkoły ponadgimnazjalne.
Szkoła – dane adresowe: ………………………………………………………………………..
Tytuł pracy………………………………………………………………………………………
Format przygotowanego pliku:………………………………………………………………..
Imię

i

nazwisko,

telefon,

e-mail

nauczyciela

lub

opiekuna

przygotowującego

do Konkursu:………………………………………………………………………………………

……………..…………………………….
Podpis nauczyciela – opiekuna Projektu

uczniów

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz
tel. (62) 767 68 83; e-mail: biblioteka@kp.kalisz.pl

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu
„Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?”
Konkurs na projekt multimedialny dotyczący
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 .

Zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział ucznia w Projekcie
Imię i nazwisko ucznia biorącego udziałów Projekcie: ………………………………………………….
Klasa:……………………………………………………………………………………………………..
Szkoła – dane adresowe: ………………………………………………………………………………....
Przystępując do Konkursu, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu przez
Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Województwa Wielkopolskiego oraz
w celach archiwalnych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.).
Uczestnik Konkursu, bądź rodzic, opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na upowszechnianie wizerunku
uczestników Projektu zgodnie z Ustawą:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U z 2014r, poz. 1182 ze zm.)
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm)
przez Organizatora dla potrzeb Konkursu i Projektu.
……………..…………………………….
…...…………………………………………
Miejscowość, data

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
małoletniego uczestnika Konkursu

