VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny „GIMKOMP”
organizowany przez
II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

Regulamin konkursu:
§1
Konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjów oraz ostatnich klas szkół podstawowych
z terenu powiatu mikołowskiego.
§2
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:
„Zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu”

§3
Cele konkursu:






popularyzowanie wykorzystania komputera w rozwiązywaniu problemów,
kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw
autorskich,
uświadomienie o możliwych zagrożeniach i ryzkach związanymi z korzystania z
Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
stworzenie możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych, a nauczycielom warunków
twórczej pracy z młodzieżą.
§4

Sposób przeprowadzenia konkursu:
Pracę należy wykonać indywidualnie.
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet
programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice)
i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach
(z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx lub *.odp). W prezentacji na jednym slajdzie proszę umieścić
następujące dane: imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę szkoły, imię, nazwisko i e-mail
nauczyciela. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach
źródłowych.

§5
Miejsce i termin składania prac:
Prace można przesłać na adres e-mailowy: gimkomp@gmail.com lub dostarczyć na płycie CD
do
sekretariatu
szkoły
lub
przesłać
pocztą
na
adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego; ul. Pokoju 4; 43-190 Mikołów z
dopiskiem „Konkurs informatyczny” do 9 marca 2018 r.

§6
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.
2. Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, zawartość prezentacji, grafika i cała szata
graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.
3. Prace ściągnięte z Internetu zostaną zdyskwalifikowane.
4. Prace muszą być samodzielne.
§7
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do 20 marca 2018 r. i zaproszeni na
uroczyste wręczenie nagród dn. 21 marca 2018 r. (termin może ulec zmianie)

§8
Pozostałe ustalenia:
Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów.
Na ewentualne pytania odpowiada organizator konkursu –Aleksandra Tarnawska. Pytania można
kierować drogą mailową na adres gimkomp@gmail.com lub telefonicznie na nr (32) 226 22 47.
Wyżej wymienione informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły
http://www.2lomikolow.pl.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.)
Organizator: Aleksandra Tarnawska i Jolanta Prejs

