1.

Uczestnicy:
Konkurs jest kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych z Katowic, Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Uczniowie będą
podzieleni na dwie grupy: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.

2.

Organizator:
Doradca metodyczny Jarosław Gembka (RODN WOM Katowice), Zespół Szkół nr 4 im.
Janusza Groszkowskiego w Tychach.

3.

Patronat:
Instytut Pamięci Narodowej oddział Katowice.

4.

Prezentacje:
Złożenie prac w formie elektronicznej do dnia 15 maja 2021 r. Ogłoszenie wyników w dniu
21 maja 2021 r. (w 100 rocznicę rozpoczęcia bitwy o Górę św. Anny). Prezentacja
multimedialna ma się składać do 25 slajdów zapisanych w jednym z programów: PowerPoint
(MS Office, preferowane rozszerzenie PPTX), LibreOffice Impress (rozszerzenie ODT)
i umieszczone na platformie Google Classroom (po uzyskaniu dostępu zgodnie z pkt. 5b.) lub
wykonana z poziomu Google Classroom za pomocą narzędzia Prezentacje Google (także po
uzyskaniu dostępu zgodnie z pkt. 5b.).

5.

Procedura rejestracji do konkursu i przesłania prezentacji na platformę Google
Classroom:
a.

Rejestracja:
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:
https://forms.gle/94TgPDLnNVexonYM8, który należy wypełnić do dnia 11 maja
2021 r., tak aby Organizator mógł przesłać dane dostępowe do platformy Google

b.

Classroom. W czasie wypełniania formularza należy przesłać Kartę Uczestnictwa
zapisaną w formacie PDF (potrzebne zalogowanie na swoim lub Nauczyciela-Opiekuna
koncie Google).
Przesyłanie prac:
Dostęp do platformy Google Classroom będzie przesłany wszystkim Uczestnikom na
maile podane w formularzu rejestracyjnym w dniu 12 maja 2021 r., tak aby każdy
Uczestnik mógł do dnia 15 maja 2021 r. przesłać swoją pracę konkursową. W związku
z tym proszę sprawdzić na swojej poczcie e-mail oprócz folderu głównego poczty, także
inne foldery, typu: społeczności, oferty, powiadomienia, spam itp.

Cele konkursu:

6.




krzewienie wiedzy o III Powstaniu Śląskim i plebiscycie na Górnym Śląsku,
rozwój edukacji regionalnej wśród dzieci i młodzieży,
znaczenie historii Górnego Śląska dla naszych małych ojczyzn.
Kryteria oceniania:

7.









zgodność treści prezentacji z tematem konkursu,
poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
oryginalność i kreatywność w podejściu do tematu,
przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
estetyka wykonania i sposób prezentacji przez autorów,
dobór odpowiednich narzędzi, efektów,
pomysłowość,
oprawa graficzna i dźwiękowa.
Zasady uczestnictwa:

8.








przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte
w niniejszym Regulaminie. Udział w Konkursie jest nieodpłatny,
konkurs ma charakter jawny,
opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy
wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz
upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia
i promocji,
opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy
odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób
trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do
pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia
roszczeń poszkodowanych,
organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia
dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.

Jury konkursu:

9.




10.

mgr Jarosław Gembka – przewodniczący jury, doradca metodyczny RODN WOM
Katowice, nauczyciel Zespołu Szkół nr 4 w Tychach;
dr Ewa Chorąży – członek jury, konsultant RODN WOM Katowice, recenzent
informatora maturalnego z historii – matura 2023, ekspert OKE Jaworzno
mgr Bartosz Kiszewski – członek jury, nauczyciel dyplomowany przedmiotów
informatycznych w Zespole Szkół nr 4 w Tychach, ekspert w Ministerstwie Edukacji
i Nauki.
Nagrody:
Pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych otrzymują nagrody i dyplomy.

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO)
Dane Autora (Ucznia/Uczestnika):
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................
Klasa/kategoria: ...............................................................................................................................
Szkoła/instytucja: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adres szkoły/placówki: ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................................................................
Telefon kontaktowy do Rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: ...................................................
Imię i nazwisko nauczyciela: ............................................................................................................
Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu: Regionalny Konkurs HistorycznoInformatyczny „100-lecie III Powstania Śląskiego i Plebiscytu na Górnym Śląsku –
w multimedialnej prezentacji”, wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio,
telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych Autora (Uczestnika) oraz zgody na umieszczenie
wizerunku i listy laureatów w celu popularyzacji Konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych).
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna: .......................................................................................

