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

Regulamin konkursu:
§1.
Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu mikołowskiego.
Konkurs jest bezpłatny.
§2.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:
„Pionierzy ośmiotysięczników”

§3.
Cele konkursu:






propagowanie wiedzy geograficzno-historyczno-społecznej,
popularyzowanie wykorzystania komputera w rozwiązywaniu problemów,
kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
wykorzystanie zdjęć, filmów w prezentacjach multimedialnych,
wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw
autorskich.
§4.

Sposób przeprowadzenia konkursu:
Pracę należy wykonać indywidualnie.
Prezentacja zgłoszona do konkursu może być wykonana w dowolnym programie służącym do
tworzenia prezentacji multimedialnych. 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 wraz ze zgodą można przesłać na adres e-mailowy: gimkomp@gmail.com lub dostarczyć
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 15 marca 2021 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.
Ogłoszenie wyników i nagrody:
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 25 marca 2021 r. na podany
w prezentacji adres e-mail nauczyciela. Nagrodzone zostaną I, II i III miejsce. O terminie
i szczegółach wręczenia nagród zainteresowani zostaną powiadomieni.

§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.

Organizator: Aleksandra Tarnawska i Jolanta Prejs

Zgoda na publikowanie wizerunku
w zakresie działalności promocyjno-marketingowej
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko Dziecka

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na bezterminowe,
publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez II Liceum Ogólnokształcące im.
rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. Pokoju 4, 43-190 Mikołów,
zarejestrowanego podczas XI Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych
oraz

klas

III

gimnazjalnych

w

celach

związanych

z

funkcjonowaniem

i

promocją

II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa szkoły www.2lomikolow.pl,
Facebook II LO. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane na stronę
internetową Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie
z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24
Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem w/w danych osobowych jest II Liceum
Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. Pokoju 4, 43-190
Mikołów.
Niniejszym

oświadczam,

że

zgodę

wyraziłem

dobrowolnie

oraz

zostałem

poinformowany,

iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

...............................................................................................
(data i czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)

