
                                                                                                                   
 

Regulamin konkursu: „Poznaj wielkich Polaków – dzięki nim świat zyskał…” 

Prezentacja multimedialna 

 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

Cele konkursu: 

1. Upowszechnianie informacji na temat wybitnych Polaków, którzy na przestrzeni 

dziejów wnieśli znaczący wkład w rozwój kulturowy, cywilizacyjny i naukowo-

techniczny Europy i świata. 

2. Promowanie postaw patriotycznych oraz dumy z osiągnięć Polaków, często 

niedocenianych i nieznanych w szerszych kręgach społecznych. 

3. Kształtowanie wśród młodzieży właściwych umiejętności prezentacji ważnych treści z 

użyciem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Warunki ogólne 

1. Tematyka konkursu dotyczy prezentacji postaci jednego, wybranego Polaka, który 

wniósł znaczący wkład w rozwój kulturowy, cywilizacyjny, naukowy i techniczny 

Europy i świata. 

2. Promowane będą pracę przedstawiające postacie Polaków, którzy nie są jeszcze 

powszechnie znani i doceniani  w Europie i świecie.  

3. Praca winna być wykonana samodzielnie i indywidualnie przez każdego uczestnika 

konkursu. 

4. Praca winna być przesłana w formie autonomicznej, samodzielnej prezentacji 

multimedialnej, której odtwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, bez 

aktywnego udziału odbiorcy. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut. 

5. Termin składania prac do 15 lutego 2016. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie listy zwycięzców i laureatów nastąpi 15 marca 

2016. 



                                                                                                                   
 

 

Warunki szczegółowe: 

1. W konkursie mogą wziąć udział prace przesłane w formatach:  

- filmu wideo w standardowym formacie *.avi 

- automatycznej prezentacji Power Point 

- automatycznej prezentacji Prezi 

2. Prace w formie elektronicznej wraz z krótkim opisem, należy umieścić na nośniku 

CD, DVD, karcie SD lub pamięci flash-USB i przesłać na adres RODM –Toruń, ul. 

Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs- poznaj wielkich 

Polaków”. 

3. Każda praca powinna posiadać własną, autorską ścieżkę dźwiękową, 

uzupełniającą lub opisującą prezentowane treści. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie w prezentacji tylko treści autorskich 

i samodzielnie wykonanych. Używanie materiałów zewnętrznych jest możliwie 

jedynie na podstawie dokładnie sprawdzonej licencji Creative-Commons. 

Niedopuszczalne jest używanie w prezentacji jakichkolwiek treści objętych 

zastrzeżeniem prawa autorskiego. 

Kryteria oceny: 

1. Oceniany będzie właściwy dobór prezentowanej postaci. Najwyżej oceniane będą 

postacie, które nie są jeszcze powszechnie znane w Europie i na świecie a zasługują na 

odpowiednie miejsce w przestrzeni publicznej. 

2. Oryginalność koncepcji dotyczącej prezentacji multimedialnej. Dodatkowym atutem 

może być stworzenie prezentacji dostępnej również na platformy mobilne w tym 

smartfony i tablety. 

3. Jakość wykonania prezentacji oraz bezkonfliktową dostępność na różnych 

platformach komputerowych bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji odbiorcy. 

 




