
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

PT. „PODRÓŻE PO PORTUGALII”

Organizator1. 
Organizatorem konkursu jest •	 Uniwersytet Śląski Wydział Humanistyczny: Filologia Romańska  
we	współpracy	z	Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.
Konkurs	 odbywa	 się	 pod	 patronatem	 Filologii	 Romańskiej	 Uniwersytetu	 Śląskiego	 oraz	•	 Akademii  
Rainbow Tours	–	sponsora	głównych	nagród	w	konkursie.

Cele konkursu2. 
Propagowanie	wiedzy	na	temat	geografii,	historii	i	kultury	Portugalii.•	
Tworzenie	 projektów	 multimedialnych	 jako	 nowatorskiej	 pracy	 ucznia,	 zachęcanie	 uczniów	 •	
do	 korzystania	 z	 różnych	 źródeł	 informacji,	 kształtowanie	 umiejętności	 selekcji	 wiadomości	 oraz	 
prezentowania	własnej	koncepcji	przedstawiania	konkursowego	tematu.
Nawiązanie	 współpracy	 pomiędzy	 Uniwersytetem	 Śląskim	 oraz	 szkołami	 średnimi	 Województwa	•	
Śląskiego.

Uczestnictwo3. 
Konkurs	skierowany	jest	do	uczniów	szkół	średnich	Województwa	Śląskiego.•	

Przebieg konkursu4. 
Przedmiotem	konkursu	jest	stworzenie	prezentacji	multimedialnej	na	temat	podróży	po	Portugalii	– •	
należy	 wybrać	 region	 lub	 miasto	 w	 Portugalii	 oraz	 przygotować	 prezentację	 zachęcającą	 
do	odwiedzenia	danego	miejsca.
Do	konkursu	przystępują	osoby	indywidualne.	Każda	osoba	może	oddać	do	konkursu	jedną	pracę.•	
Prace	należy	przesyłać	na	adres	mailowy:	•	 podrozepoportugalii@gmail.com	do	dnia	07	lutego	2020.	
Organizator	 nie	 odpowiada	 za	 brak	 możliwości	 odczytu	 danych	 jeśli	 przesłany	 plik	 z	 pracą	 został	 
uszkodzony.	W	takich	wypadkach	organizator	poinformuje	mailowo	uczestnika	o	zaistniałej	sytuacji.	
Warunkiem	koniecznym	wzięcia	udziału	w	konkursie	 jest	wypełnienie	przez	każdego	z	uczestników	•	
KARTY	ZGŁOSZENIOWEJ,	dołączonej	do	niniejszego	regulaminu.	Poprawnie	wypełnioną	kartę	należy	
podpisać	oraz	przesłać	w	formie	skanu	wraz	z	plikiem	prezentacji	multimedialnej.		



Rozstrzygnięcie	konkursu	nastąpi	na	początku	marca	2020.	Informacje	o	wynikach	konkursu	zostaną	•	
umieszczone	 na	 stronie	 ZSGH	 w	 Tarnowskich	 Górach	 www.zsghtg.pl.	 Osoby	 nagrodzone	 zostaną	 
poinformowane	mailowo	o	otrzymanych	nagrodach.

Kryteria pracy konkursowej5. 
Praca	konkursowa	powinna	zostać	wykonana	w	formie	prezentacji	multimedialnej	 (20-25	slajdów),	•	
zapisana	w	formacie	ppt	lub	pptx.
Praca	powinna	zawierać	treści	zgodne	z	założonym	tematem.•	
Treść	powinna	zostać	zilustrowana	odpowiednimi	zdjęciami,	rysunkami	lub	wykresami	(w	zależności	•	
od	inwencji	twórczej	autora).
Praca	 powinna	 być	 wykonana	 przez	 jednego	 autora	 oraz	 podpisana	 na	 slajdzie	 tytułowym	 wraz	 •	
z	podaniem	nazwy	szkoły,	którą	autor	reprezentuje.
Na	 końcu	 prezentacji	 powinna	 zostać	 zamieszczona	 bibliografia	 (spis	 materiałów	 wykorzystanych	•	
przy	tworzeniu	prezentacji,	łącznie	ze	stronami	www	oraz	ze	wskazaniem	źródeł	(autorów)	fotografii, 
rysunków	lub	wykresów	a	także	cytowanych	tekstów).

Kryteria oceniania6. 
Wartość	merytoryczna,	znajomość	regionu	lub	miasta	w	Portugalii.•	
Estetyka,	kreatywność	oraz	innowacyjność	wykonania.•	
Przejrzysty	i	uporządkowany	układ	prezentacji.•	
Poprawność	językowa	(stylistyka,	ortografia,	itp.).•	

Nagrody7. 
Laureaci	 I-III	 miejsca	 otrzymają	 dyplomy	 oraz	 nagrody	 rzeczowe	 (jedną	 z	 nagród	 będzie	 udział	 •	
w	szkoleniu	dla	animatorów	organizowanym	przez	Akademię	Rainbow	Tours).
Wręczenie	 nagród	 nastąpi	 podczas	 obchodów	 Dnia	 Portugalii	 na	 Wydziale	 Humanistycznym	 •	
w	 Sosnowcu	 w	 marcu	 2020	 roku	 (dokładna	 data	 wydarzenia	 zostanie	 podana	 do	 wiadomości	 
w	późniejszym	terminie).

Postanowienia końcowe8. 
Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	ewentualnych	zmian	w	treści	 i	wykładni	 regulaminu.	Ocena	•	
komisji	konkursowej	jest	ostateczna	i	nie	podlega	jakimkolwiek	odwołaniom.

Więcej	informacji:	dr	Sylwia	Klos sylwia.klos@us.edu.pl	lub	sylwiaklos@yahoo.com



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

PT. „PODRÓŻE PO PORTUGALII”

imię i nazwisko autora pracy …….........……..........................................................
 
klasa ......................       wiek ......................... 

nazwa i adres instytucji delegującej ...................................................................

..........................................................................................................................

numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu ………..............………………………....

.......................................................................................................................... 

imię i  nazwisko nauczyciela ............………………….......………………...…………………… 

OŚWIADCZENIA AUTORA PRACY
Oświadczam,	 iż	 zapoznałem	 się	 z	 Regulaminem	 Konkursu	 na	 Najciekawszą	 Prezentację	 Multimedialną	 pt.	 „Podróże	 1.	
po	Portugalii”	i	akceptuję	jego	warunki.	
Oświadczam,	iż	powyższe	dane	są	prawdziwe	i	aktualne,	a	praca	konkursowa	jest	wynikiem	samodzielnej	pracy	autora.	2.	
Oświadczam,	 iż	 zgłoszona	 praca	 Konkursowa	 nie	 zagraża	 i	 nie	 narusza	 praw	 osób	 trzecich,	 w	 szczególności	 nie	 narusza	 3.	
ich	majątkowych	i	osobistych	praw	autorskich.	

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie	z	art.	6	ust.1	lit.	a	Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	
ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	
uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	–	RODO	/Dz.Urz.	UE	L	119,	s.1/,	wyrażam	wyraźną	 
i	dobrowolną	zgodę	(art.7)	na	:	
a)	 przetwarzanie	 moich	 danych	 osobowych	 zawartych	 w	 niniejszej	 karcie	 zgłoszenia,	 przez	 Uniwersytet	 Śląski	 Wydział	 

Humanistyczny	Kierunek	Filologia	Romańska	ul.	Grota-Roweckiego	5,	41-200	Sosnowiec	oraz	Zespół	Szkół	Gastronomiczno- 
Hotelarskich	 w	 Tarnowskich	 Górach,	 ul.	 Karola	 Miarki	 17,	 42-400	 Tarnowskie	 Góry	 oraz	 Rainbow	 Tours	 S.A.,	 
ul.	Piotrkowska	270,	90-361	Łódź,	w	celu	przeprowadzenia	i	realizacji	Konkursu	na	Najciekawszą	Prezentację	Multimedialną	
„Podróże	po	Portugalii”.	Podanie	danych	jest	dobrowolne	ale	niezbędne	do	udziału	w	Konkursie,	konsekwencją	ich	niepodania	
będzie	brak	możliwości	udziału	w	Konkursie;	

b)	 przetwarzanie	 (publikację)	 moich	 danych	 wizerunkowych,	 w	 postaci	 zdjęć	 /pliku	 audiowizualnego	 w	 związku	 z	 udziałem	 
w	Konkursie	na	Najciekawszą	Prezentację	Multimedialną	 „Podróże	po	Portugalii”,	 którego	Organizatorem	 jest	Uniwersytet	 
Śląski	Wydział	 Humanistyczny	 Kierunek	 Filologia	 Romańska	 ul.	 Grota-Roweckiego	 5,	 41-200	 Sosnowiec	 oraz	 Zespół	 Szkół	 
Gastronomiczno-Hotelarskich	 w	 Tarnowskich	 Górach,	 ul.	 Karola	 Miarki	 17,	 42-400	 Tarnowskie	 Góry	 ainbow	 Tours	 S.A.,	 
ul.	Piotrkowska	270,	90-361	Łódź,	w	celu	udokumentowania	zrealizowanego	wydarzenia	oraz	dla	celów	promujących	działalność	
organizatorów	konkursu	–	w	przestrzeni	publicznej	i	w	mediach,	tj.	np.	strona	internetowa,	portal	społecznościowy	facebook,	
kroniki	organizatorów	itp.;	

c)	 umieszczenie	i	publikację	pracy	zgłoszonej	do	Konkursu	na	Najciekawszą	Prezentację	Multimedialną	„Podróże	po	Portugalii”	
przez	 Uniwersytet	 Śląski	Wydział	 Humanistyczny	 Kierunek	 Filologia	 Romańska	 ul.	 Grota-Roweckiego	 5,	 41-200	 Sosnowiec 
i	 Zespół	 Szkół	 Gastronomiczno-Hotelarskich	 w	 Tarnowskich	 Górach,	 ul.	 Karola	 Miarki	 17,	 42-400	 Tarnowskie	 Góry	 oraz	 
Rainbow	Tours	S.A.,	ul.	Piotrkowska	270,	90-361	Łódź–	w	przestrzeni	publicznej	i	mediach	tj.	np.	strona	internetowa,	portal	
społecznościowy	facebook	itp.;	

Miejscowość	i	data	……………………..................………………																		…………………………………………………………………………………………………..
(	czytelny	podpis	Uczestnika	/	Autora	pracy)


