BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W B I A ŁE J P O D L A S K I E J
ul. Kolejowa 8, 21-500 Bia ła Podlaska
tel./fax 83 342 06 16
e-mail: sekretariat@bialabp.edu.pl
www.bialabp.edu.pl

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych
pod hasłem „Znam, wiem, lubię … Stanisław Moniuszko”
I.

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na prezentację multimedialną Znam, wiem, lubię … Stanisław
Moniuszko dla uczniów klas VI –VII szkół podstawowych jest Biblioteka Pedagogiczna
w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora.
3. Konkurs organizowany jest w 200 rocznicę urodzin twórcy, w ogłoszonym przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego roku Moniuszkowskim.

II. Cele konkursu
1. Zachęcenie uczniów do czynnego zapoznania się z sylwetką, życiem i twórczością Stanisława
Moniuszki.
2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ze szkół na terenie miasta Biała Podlaska oraz
powiatu bialskiego wiedzy na temat życia i znajomości twórczości jednego z najważniejszych
polskich kompozytorów XIX wieku.
3. Uczczenie 200 rocznicy urodzin kompozytora.
4. Popularyzacja czytelnictwa książek.
5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
6. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
7. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw
autorskich.
8. Umocnienie współpracy Biblioteki Pedagogicznej ze szkołami na terenie miasta Biała
Podlaska oraz powiatu bialskiego.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych z terenu miasta Biała
Podlaska oraz powiatu bialskiego.
2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną prezentację multimedialną, wykonaną
samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
3. Każda klasa może przysłać maksymalnie 3 prezentacje.

4. Prace nadesłane na konkurs musza stanowić od początku do końca oryginalną twórczość
osoby biorącej udział w konkursie. Nie mogą też w żadnej swojej części stanowić plagiatu,
być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Prace nie spełniające tych wymogów
będą podlegały dyskwalifikacji.
5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Biblioteki Pedagogicznej w Białej
Podlaskiej i nie będą odsyłane.
6. Uczestnik przystępując do konkursu przekazuje prawa autorskie do pracy konkursowej na
własność Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej i wyraża nieodpłatną zgodę na jej
wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium na potrzeby
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez organizatora.
7. Udział uczniów w konkursie możliwy jest po wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie i jednocześnie oświadczenie, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały
nie naruszają praw autorskich ich twórców.
9. Koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik.
10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.bialabp.edu.pl.

IV. Tematyka prac konkursowych
Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej
i twórczością Stanisława Moniuszki.

inspirowanej życiem

V. Forma prac konkursowych
1. Prezentacja powinna być wykonana w programie Microsoft Power Point i zawierać tekst
i grafikę.
2. Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie pps lub ppsx i zawierać od 20 do 25
slajdów.
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 15 min.
4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
5. Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace
zbiorowe.
6. Prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno:
nazwisko i imię.
7. Pierwszy slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: nazwę konkursu, imię
i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły i klasę do której chodzi.
8. Materiały wykorzystane w prezentacji (muzyka, dźwięk, fotografie, grafika, animacje, filmy itp.)
powinny zawierać źródło lub adres strony internetowej z której pochodzą.
9. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu
prezentacji, w tym również strony internetowe).
10. Do pracy konkursowej musi być dołączony wypełniony „Formularz zgłoszeniowy”, stanowiący
załącznik do niniejszego regulaminu, zawierający oświadczenie autora. Oświadczenie musi
zostać podpisane przez ucznia, jego prawnego opiekuna (rodzica), a także opatrzone datą.
11. Prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD wraz z „Formularzem zgłoszeniowym”
w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie, z dopiskiem Konkurs na prezentację
multimedialną Znam, wiem, lubię … Stanisław Moniuszko na adres organizatora. Organizator
nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli dostarczony plik prezentacji zawiera
błędy techniczne.

12. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także
obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez
których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.
13. Prezentacja powinna uruchamiać się prawidłowo bezpośrednio z płyty CD/DVD. Należy to
sprawdzić przed dostarczeniem prezentacji do konkursu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na
to, czy filmy bądź muzyka zawarte w prezentacji działają prawidłowo.
14. Prezentacje przesłane bez podpisanego formularza nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
15. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich dostarczania do Biblioteki
Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
Wykaz literatury zalecanej do wykorzystania w prezentacji:
1. Katarzyna Huzar-Czub „Tatulczyk Moniuszko czyli Rymowana biografia ojca polskiej
opery”,
2. Izabella Klebańska „Hej, zagrajcie siarczyście! : opowieść o Stanisławie Moniuszce”,
3. Ewa Skarżyńska „O wielkich Polakach dzieciom”,
4. „Muzyka : kompozytorzy i wykonawcy, prądy i kierunki, dzieła”.

VI. Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową wg
następujących kryteriów:
 poprawność językowa (stylistyka, ortografia itp.) i merytoryczna zamieszczonych w prezentacji
informacji,
 zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu,
 oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
 przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
 podanie źródeł informacji o wykorzystanych materiałach (muzyka, dźwięk, fotografie, grafika,
animacje, filmy ttp.).
 podanie w bibliografii wykorzystanych źródeł, adresów stron internetowych oraz uwzględnienie
literatury zalecanej przez organizatora konkursu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Od decyzji
Komisji nie przysługuje odwołanie.
4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz
niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

VII. Nagrody
1. Autorom trzech najlepszych prezentacji multimedialnych zostaną przyznane nagrody
rzeczowe oraz ewentualne wyróżnienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
3. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki: www.bialabp.edu.pl.
4. Nagrodzone i wyróżnione prezentacje multimedialne zostaną publicznie zaprezentowane
przez ich autorów podczas wręczenia nagród oraz umieszczone na stronie internetowej
biblioteki: www.bialabp.edu.pl.

VIII. Terminarz konkursu
1.

Do 6 grudnia 2019 r. – termin składania prac konkursowych. Prace wraz z „Formularzem
zgłoszeniowym”, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs na prezentację
multimedialną Znam, wiem, lubię … Stanisław Moniuszko, należy przesłać pocztą lub
dostarczyć na adres:
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
ul. Kolejowa 8
21-500 Biała Podlaska.
2. Do 19 grudnia 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów
podczas podsumowania konkursu w siedzibie organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

IX. Postanowienia ogólne
1.

Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną powiadomieni o przyznanych
nagrodach i zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie konkursu.
2. Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia można otrzymać w Wydziale Multimediów
i Wspomagania Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej lub pobrać ze strony
internetowej: www.bialabp.edu.pl.
3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Agnieszka Żarnowska
i Marzanna Kurowska, nr tel.: 83 343 32 37, e-mail: multimedia@bialabp.edu.pl.

X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna
w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, a podstawą
ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem
niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie
i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@bialabp.edu.pl.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu lub
do czasu wycofania zgody.
6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy konkursu
mogą kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Oprac.: Agnieszka Żarnowska,
Marzanna Kurowska

Załącznik do regulaminu konkursu
„Znam, wiem, lubię … Stanisław Moniuszko”

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
„Znam, wiem, lubię … Stanisław Moniuszko”
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Nazwa, adres oraz e-mail szkoły
Klasa
Imię i nazwisko opiekuna
(wychowawcy / rodzica)
telefon kontaktowy

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………(imię
i nazwisko) w konkursie „Znam, wiem, lubię … Stanisław Moniuszko”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu umożliwienia
przeprowadzenia procesu organizacji konkursu.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na używanie i rozpowszechnianie przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Białej Podlaskiej, ulica Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska wizerunku mojego
dziecka, utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych w ramach konkursu „Znam, wiem, lubię …
Stanisław Moniuszko”. Zezwolenie to uprawnia do rozpowszechniania dowolną techniką na
wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez
ograniczeń terytorialnych – wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących
niniejszego konkursu.
Uczestnik przenosi na organizatora konkursu nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, autorskie prawa
majątkowe do nadesłanej w/w pracy na wszelkich polach eksploatacji w szczególności wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r.
poz. 880, z późn. zm.), w tym m. in. do: publikowania w publikacjach pokonkursowych,
upublicznienia podczas wystawy pokonkursowej – uprawienie to dotyczy wielokrotnego publikowania
i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium.
Autorem zgłoszonej do konkursu pracy jest ww. uczestnik konkursu.
Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.

………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

