
 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu  

„Pola nadziei” 

na najciekawszą prezentację multimedialną 
 

 

 

Regulamin określa: przedmiot i cele oraz czas trwania konkursu, 

organizatorów, wymagania techniczne i kryteria oceny prac 

konkursowych, miejsce i termin składania prac,  

postanowienia końcowe. 

 

1. Przedmiot konkursu: 

1.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji 

multimedialnej w programie Power Point. 

1.2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych        

klas VI-VIII. 

1.3. Do konkursu mogą zgłosić się zespoły maksymalnie czteroosobowe, które samodzielnie wykonają prezentację 

multimedialną w programie Power Point. 

1.4. Tematyka prezentacji powinna dotyczyć: pracy hospicjum, wolontariuszy pracujących z ludźmi chorymi, albo 

pomysłu na to, jak można pomóc ludziom dotkniętym chorobą nowotworową. 

 

2. Cele konkursu: 

2.1. Poszerzenie zainteresowań uczniów o wybrane problemy społeczne. 

2.2. Zwiększenie świadomości multimedialnej. 

2.3. Pobudzanie aspiracji poznawczych, twórczych i społecznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych. 

 

3. Etapy i czas trwania konkursu:  

3.1. Etap szkolny: 15 maja 2020 r. 

3.2. Etap międzyszkolny: 31 maja 2020 r. 

 

4. Organizatorzy: 

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej 

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

 

5. Wymagania techniczne prac konkursowych: 

5.1. Prezentację multimedialna należy przygotować w programie Power Point. 

5.2. Prace mogą być przygotowane w zespołach maksymalnie czteroosobowych. 

5.3. Zespoły konkursowe mogą złożyć tylko jedną pracę. 

5.4. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 12 slajdów i nie więcej niż 15. 

5.5. Przedostatni slajd prezentacji powinien zawierać spis źródeł, w oparciu o które powstała prezentacja. 

5.6. Na ostatnim slajdzie należy podpisać autorów pracy wraz z nazwą, która będzie pseudonimem zespołu. 



5.7. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie  umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w programie Microsoft Power Point  (z rozszerzeniem *.ppt lub *.pps).   

5.8. Jako nazwę plików należy podać temat pracy oraz pseudonim zespołu. 

5.9. Prace należy składać na płycie CD. 

5.10. Płyta powinna być podpisana (imiona, nazwiska, klasa, szkoła, temat pracy).  

5.11. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające  

praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej niepublikowane.  

 

6. Kryteria oceny prac konkursowych: 

6.1. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami Regulaminu. 

6.2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, napisane językiem zrozumiałym 

dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne. 

6.3. Oceniana będzie również: estetyka, samodzielność pracy, zawartość prezentacji, grafika i cała szata graficzna, 

efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 

 

7. Miejsce i termin składania prac: 

7.1. Każda szkoła składa maksymalnie 5 prezentacji wyłonionych w etapie szkolnych. 

7.2. Prace należy składać w terminie do 24 maja 2020 r. w siedzibie hospicjum:  

Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa, tel.(022)663-55-93; Dolny kościół Św. Zygmunta 

7.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2020 r. 

 

8. Postanowienia końcowe  

8.1. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.  

8.2. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej i facebooku Archidiecezjalnego Zespołu Domowej 

Opieki Paliatywneji Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany oraz w gazecie „Nasze Bielany”. 

8.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.  

 

 

 

Organizator 

Archidiecezjalny Zespół Domowej 

Opieki Paliatywnej 

Urząd Dzielnicy 

Warszawa Bielany 


