
                                                                 

REGULAMIN KONKURSU 

„POZNAJEMY NASZ KONTYNENT – EUROPĘ” 

 

 

§ 1 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego 

w Trzemesznie. 

 

§ 2 

Cel konkursu: Pogłębienie i utrwalenie przez uczniów klas VI – VIII wiedzy o państwach europejskich, 

w uwzględnieniem zagadnień:  

a) geografia Europy;  

b) muzyka, plastyka, sztuka europejska;  

c) literatura europejska;  

d) architektura i zabytki Europy; 

e) ważne postaci wybranych państw europejskich, 

f) języki europejskie, 

g) wiedza o społeczeństwach europejskich, 

h) tradycje i zwyczaje europejskie. 

 

§ 3 

Zadanie do wykonania: 

Uczniowie będą w ramach konkursu przygotowywać prezentację multimedialną, w której zaprezentują 

wybrany przez siebie kraj europejski – od danych statystycznych, powierzchnię, geografię, ludność, 

język, poprzez wybrane miejsca warte zobaczenia, zabytki, tradycję, ważne postaci, kulturę, czy sport. 

Prezentacje należy wykonać z wykorzystaniem aplikacji MS Office (PowerPoint lub MS Word).  

Praca powinna mieć od 10 do maksymalnie 35 slajdów. Dopuszczalne jest dodawanie muzyki.  

Każda z prac powinna zawierać bibliografię źródeł informacji i grafiki, a także dane o autorze: imię i 

nazwisko oraz klasę. 

 

 



                                                                 

§ 4 

Prezentacje należy przesłać na adres e-mail: lukasz.zalewski78@yahoo.com w terminie do 26 lutego 

2021 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. E-mail powinien 

również zawierać zgodę rodzica/opiekuna na udział ucznia w konkursie i przetwarzaniem danych 

w celach konkursowych (załącznik nr 1). 

 

§ 5 

Prace oceni jury w składzie: 

 Łukasz Zalewski    - przewodniczący, 

 Magdalena Krzyżaniak-Świątek  - członek, 

 Edyta Kubiak    - członek. 

Oceniane będą pomysłowość, kreatywność, warstwa wizualna, wartość zawartych informacji. 

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

W przypadku małej ilości zgłoszeń jury może podjąć decyzję o odwołaniu konkursu. 

 

§ 6  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu marcu 2021 roku. O terminie i miejscu wręczenia nagród 

laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów konkursu. Lista laureatów pojawi się na stronie 

szkoły, a także na szkolnym koncie na portalu Facebook oraz na stronie Gminy Trzemeszno. 

 

§ 7 

Organizatorzy konkursu:  

 Łukasz Zalewski    – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, 

 Magdalena Krzyżaniak-Świątek   – nauczyciel geografii. 

Patroni konkursu: 

 Krzysztof Dereziński   - Burmistrz Trzemeszna, 

 Ewa Balcerzak    - Dyrektor SP nr 1 w Trzemesznie.  
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 
Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka  

w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Trzemesznie 

konkursie „Poznajemy nasz kontynent – Europę” 

 

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................     
                                                                                                                              (imię inazwisko)    

w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Trzemesznie konkursie „Poznajemy nasz kontynent – 
Europę”. 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka  

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy) w celach wynikających  

z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 

2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na 

stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

 

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

………………………..                       ……….…………..………………………………………… 
 

 


