Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Ideą konkursu
jest popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego, poszerzanie wiadomości o nim jako o
człowieku i pisarzu Zadaniem uczniów jest wykonanie przewodnika multimedialnego
z_wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych ( Word, Power Point, Prezzi itp.)
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, sztuki, techniki i informatyki o rozpropagowanie
konkursu wśród uczniów i zachęcenie do wzięcia w nim udziału.
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie
Górniczej, współpracujące z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza.
Żywimy nadzieję, iż możemy liczyć na Państwa wsparcie.
Regulamin
I. Cele:
a) zachęcanie młodych ludzi do aktywnego poznawania twórczości Stefana Żeromskiego,
b) odkrywanie możliwości technicznych komputera,
c) poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji,
d) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
II. Zasady ogólne:
a. Uczestnicy konkursu przygotują prezentację w aplikacji np. w Power Point przesłanej na
meila lub nagranej na CD-ROM (maksymalna ilość slajdów 20), dotyczącą osoby Stefana
Żeromskiego oraz jego twórczości.
b. Za poprawność odtwarzania prezentacji odpowiada uczestnik konkursu (zaleca się
przetestowanie działania prezentacji na innym komputerze niż sprzęt autora).
c. W konkursie biorą udział przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
d. Każda jednostka oświatowa może zgłosić dowolną ilość osób.
e. Konkurs ma charakter indywidualny. Jeden uczeń jest autorem jednej pracy
f. Przesłane prezentacje nie podlegają zwrotowi.
g. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
h. Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym.
III. Nagrody konkursu:
I miejsca
II miejsca
III miejsca
Wyróżnienia

IV. Terminy i miejsca:
1. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 marca na adres organizatora.

2. Przygotowany materiał należy przesłać lub dostarczyć do 31 marca 2017 roku (decyduje data
stempla pocztowego) na adres organizatora. Istnieje możliwość przesłania pracy na meila
organizatora szas@o2.pl. W razie pytań proszę o kontakt.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach i terminie wręczenia nagród
telefonicznie.
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej II LO im. Stefana
Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.
5. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku podczas Dni
Otwartych Szkoły.
V. Wyniki Konkursu
1. Konkurs kończy się wraz z ogłoszeniem wyników.
2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich danych.
VI. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest:
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Górnicza 17, tel./fax: 32 2615259,
e-mail: lo2@dabrowa-gornicza.pl
VII. Koordynator konkursu:
mgr Joanna Szatan
szas@o2.pl
604734262
mgr Aneta Bednarek - Gajda

KARTA ZGŁOSZENIOWA:
1. Imię i nazwisko ucznia/ uczniów:
………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Szkoła delegująca ( adres, telefon):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Kategoria:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia V Zagłębiowskiego Konkursu na
prezentację multimedialną „Śladami Stefana Żeromskiego” na stronie internetowej II
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić
Dąbrowa Górnicza, dnia…………………………..

Czytelny podpis
rodzica/opiekuna
prawnego*

