Szkolny Konkurs
„Polski ZŁOTY w muzyce”
§1
I. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią Polskiego Złotego;
- zwrócenie uwagi uczniów na polską walutę i jej znaczenie;
- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;
- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów multimedialnych;
- promowanie talentów młodzieży;
- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
§2
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu w ramach
projektu
„Polski
ZŁOTY
ma
100
lat,
szczegółowych
informacji
udzielają:
Edyta Zatorska- nauczyciel matematyki
Aleksandra Wolak - nauczyciel historii
Marcelina Helowicz – nauczycielka informatyki
§3
Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII szkoły
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu.
§4
Warunki Konkursu:
Konkurs polega na wyszukaniu piosenek polskich, w których występuje tekst o polskim ZŁOTYM.
Na podstawie znalezionych tekstów uczniowie wykonają prezentacje multimedialne na temat:
„Polski ZŁOTY w muzyce” i przygotowują listę z tytułami tych piosenek oraz fragmentami
tekstów gdzie pojawiają się słowa dotyczące polskiej waluty. Komisja konkursowa wybierze trzy
najlepsze prace. Teksty piosenek powinny odpowiadać przyjętym zasadom i normom społecznym
oraz zachowywać kulturę słowa.
§5
Sposób przygotowania prac:
1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point,
maksymalna objętość 20 slajdów.
2. Przygotowanie listy piosenek z tytułami i fragmentem tekstu gdzie pojawiają się słowa
dotyczące polskiej waluty.

3. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasę.
4. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać
praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały
wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały
nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku
osób trzecich.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają
praw autorskich.
§6
Zasady oceny przygotowanych prac:
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie trzech pierwszych nagród dla najlepszych prac oraz
pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę ilość znalezionych piosenek,
a także:
1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
3. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do
ich prezentowania na stronie oraz podstronach Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w
Rzemieniu.
Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora
komisja konkursowa.
§7
Nagrody:
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom następujących
nagród rzeczowych:
I. Powerbank + gra planszowa.
II. Gra planszowa.
III. Gra planszowa.
2. Laureaci konkursu
otrzymują dyplom
z podziękowaniami za udział w konkursie.

laureata,

a

wszyscy

uczestnicy

dyplomy

§8
Termin i forma składania pracy:
1. Pracę można złożyć na nośniku (płyta CD/DVD/pendrive) i należy je dostarczyć do Pani
Marceliny Helowicz do 29 LUTEGO 2020r.
UWAGA! Można także przesyłać prace konkursowe na adres e –mail: mhel@interia.pl

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia
Organizatorzy:

Lidia Jemioło - Proczek
Aleksandra Wolak
Edyta Zatorska
Marcelina Helowicz

