
 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 

pt.: „ Bezpieczny Internet – działajmy razem” 
w ramach realizacji inicjatyw, szkolnych obchodów DBI 2021 

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przebiegu konkursu, kryteria 
oraz sposób oceny.  
Organizatorem konkursu jest p. Anna Zimochocka  (n - l informatyki i edukacji multimedialnej w LO im. F. 
Chopina w Sochaczewie) 
 

2. CELE KONKURSU  
 

 Podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni 
 Reagowanie na zagrożenia w cyberprzestrzeni 

 Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej.  

 Rozwijanie wiedzy na temat DBI  

 Promowanie uczniów wyróżniających się znajomością aplikacji multimedialnych Web 2.0 

 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.  

 Popularyzacja  aplikacji multimedialnych Web 2.0  wśród młodzieży  

 
3. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG 

 
Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i wysłanie linka prezentacji multimedialnej  
pt.: „ Bezpieczny Internet – działajmy razem” do dnia 30 marca 2021 roku na adres: 
a.zimochocka@losochaczew.pl 
 
 

4. ORGANIZACJA KONKURSU  
 

Konkurs składa się z jednego etapu.  
O zakwalifikowaniu się do udziału w konkursie decyduje termin oddania pracy konkursowej oraz spełnienie 
warunków konkursu .  
Praca musi być oddana poprzez udostępnienie linku z wygenerowaną mobilną prezentacją multimedialną. 
Praca musi być wykonana przez jedną osobę w dedykowanej aplikacji Web 2.0 
 

5. ZASADY OCENY PRAC  
 

Za ocenę prac konkursowych odpowiedzialna jest komisja konkursowa.  
Zadanie konkursowe ma charakter mobilnej prezentacji multimedialnej .  
Wyniki konkursu będą podane do dnia 9 kwietnia 2021 roku. 
 

6. KRYTERIA WYKONANIA PREZENCJI:  
 

 prezentacja musi być mobilna (online) wykonana przez jedną osobę w wybranej aplikacji Web 2.0. 
np.: CANVA, GENIALLY, PREZI, 

 prezentacja musi być interaktywna (z tzw. przejściami, elementami animowanymi itp.), 
 prezentacja powinna składać się maksymalnie z 20 slajdów,   

mailto:a.zimochocka@losochaczew.pl


 prezentacja powinna zawierać: tekst, grafikę, muzykę, film, hiperłącza, 

 prezentacja powinna zawierać: slajd tytułowy, slajd końcowy (imię i nazwisko autora, klasa), 

 prezentacja powinna zawierać slajd z wykazem źródeł informacji oraz materiałów które zostały 
zawarte w pracy - zachowanie praw autorskich. 

 
7. UPRAWNIENIA I NAGRODY 

  
Na podstawie wyników zostaną wyłonione 3 miejsca: I, II, III. 
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora LO im. F. Chopina 
w Sochaczewie..  
Decyzje dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są 
ostateczne.  
Prace nagrodzone zostaną opublikowane na szkolnej stronie WWW. 
W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa . 
 
 
 
Komisja konkursowa: 
 
Katarzyna Najdzik – Stępień 
Sławomir Sokołowski 
Anna Zimochocka 
 
 



 


