
DIECEZJALNY KONKURS  

NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH 

„JEDŹ Z NAMI NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY” 
 

R E G U L A M I N 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.   Celem konkursu jest: 

■ zachęta do wyjazdu na ŚDM  

■ promocja ŚDM 

■ rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów, 

■ wdrażanie uczniów do samokształcenia i twórczego myślenia, 

■ rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 
 

2. Organizatorzy: Sekcja Wolontariaty Diecezji Rzeszowskiej  
Fundacja „Pomagam jak Umiem”  

 
3.   Konkurs organizowany jest głównie dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich. Dopuszczane są 
także prace studentów. 
 
 

II. Zakres konkursu. 

§ 2 

1.  Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej mającą na za zadanie zachęcenie do 
wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa uczniów Gimnazjów i Szkół Średnich. 

2.  Prezentacja powinna zawierać co najmniej 35  slajdów. 

3.  Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx. 

4.  Do konkursu przystępują osoby indywidualnie. 

5.  Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę. 

6.  Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników 
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy 
przesłać na podany adres wraz z prezentacją. 

7.  Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Diecezji Rzeszowskiej: 

8.  Prezentacje należy przesyłać na adres mailowy: monika.zajchowska@gmail.com. 

9.  O zwycięstwie w konkursie decyduje powołana do tego celu komisja, złożona z członków Sekcji 
Wolontariatu Diecezji Rzeszowskiej.. 
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§ 3 

1.  Konkurs będzie przeprowadzony w dniach: 

 Wysyłanie prezentacji - do 10 I 2016 r 

 Praca komisji - 10 II 2016 r 

 Ogłoszenie wyników - 15 II 2016 r. 

2.  Komisja  Konkursowa roku wyznaczy miejsca przeprowadzenia swych prac.  

3.  Siedziba Komisji Konkursowej mieści się w Zaczerniu 732.  

4.  Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowane o miejscu i czasie odebrania nagród. 
 

§ 4 

Kryteria Oceniania: 

 

1.  Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem).  

2.  Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.  

3.  ESTETYKA, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WYKONANIA. 

4.  Ciekawość prezentacji. 

5.  Ujęcie rysu Historycznego Światowych Dni młodzieży oraz Zachęty do wyjazdu. 
 

III. Uwagi końcowe 

§ 5 

1.  Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Sekcja Wolontariatu. 

§ 6 

1.  Komitet Organizacyjny Konkursu przyznaje nagrodę główną oraz wyróżnienia.  
 

§ 7 

1.  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
 

2.  Członkowie Komitetu Organizacyjnego i komisji konkursowych wykonują swoją pracę społecznie. 
 

3.  Komitet Organizacyjny nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem pracy na konkurs. 
 

§ 8 

Zgłoszenia 

1.  Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na stronie: www.sdmrzeszow.pl . oraz 

www.jakumiem.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną 

 

Imię i nazwisko Parafia Adres do korespondencji - e-mail - nr telefonu 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej 
pełnie praw autorskich. Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs 

nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).  

 
……………………………………………………………  

(podpis czytelny) 
 

……………………….…………………………………………………  
(miejscowość, data)  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ * 

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). 
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby Konkursu na 

najciekawszą prezentację multimedialną..  

 
……………………………………………………………  

(podpis czytelny) 
 

……………………….…………………………………………………  

(miejscowość, data) 

 

……………………………………………………………..  

             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, 
poz.926 ze zm.). Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………….……………… 
wiek …………………...… Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na 

Konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną, organizowanego przez Sekcje Wolontariatu Diecezji 
Rzeszowskiej.  

 
……………………………………………………………  

(podpis czytelny) 
 

……………………….…………………………………………………  
(miejscowość, data) 

* Wypełnia uczeń, który ukończył 18 rok życia. W innym przypadku zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych udziela jeden z rodziców ucznia lub jego opiekun prawny. 


