
KONKURS NA  NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ  pt.: PLAŻE PORTUGALII 
Organizator: Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą 

w Lublinie, pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, działający poprzez własną 

jednostkę organizacyjną tj. Centrum Języka Portugalskiego/Camões (CJP/C).   

  

Cele konkursu: Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii wśród 

młodzieży szkolnej. Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia projektu jako 

nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji oraz przyczyniać się do 

kształtowania umiejętności selekcji wiadomości.  

  

Uczestnictwo: Konkurs jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W konkursie nie mogą brać 

udziału dzieci pracowników Centrum Języka Portugalskiego oraz Instytutu Filologii 

Romańskiej UMCS.  

  

Przebieg konkursu: 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej 

nt. plaż Portugalii. 2. Prezentacja: - powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i 

zawierać od 15 do 20 slajdów, - pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 50 MB 

(zalecamy sprawdzenie ustawień własnej poczty, z której będzie wysyłana prezentacja, 

która może posiadać ograniczenia dot. pojemności wysyłanych załączników), - nie 

akceptowane będą prezentacje przesłane w formie dokumentu PDF, - prezentacja powinna 

być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i nazwisko, rodzaj 

szkoły oraz miejscowość (np.: Jan Kowalski-szkoła podstawowa-Warszawa), - pierwszy 

slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa 

szkoły, miejscowość (np.: Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie). 3. Do 

konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii 

wiekowych: - starsze klasy szkół podstawowych i gimnazja - szkoły ponadgimnazjalne. 4. 

Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych. 5. 

Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.  6. Pracę należy przesłać drogą 

internetową na adres: konkurs.multimedialny@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 20 listopada 

2018 r. włącznie. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli 

przesłany plik prezentacji zawiera błędy techniczne. 7. Warunkiem koniecznym wzięcia 

udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do dnia 20 listopada 2018 r. przez 

każdego z uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich przez ich rodziców/opiekunów 

prawnych) FORMULARZA KONKURSOWEGO, generowanego w formie elektronicznej 

poprzez stronę: https://www.umcs.pl/pl/konkurs-nanajciekawsza-prezentacje-



multimedialna,5724,viii-edycja-konkursu-na-najciekawsza-

prezentacjemultimedialna,54664.chtm?token=a5a981f5acf188b5f9f71e557ae64066 8.  


