
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ 

MULTUMEDIALNĄ 

pt.: „Książka, którą polecam” 

Konkurs zorganizowany zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021 Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych. 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce. 

2. Cele konkursu: 

 kształtowanie umiejętności wykorzystywania i posługiwania się  technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

 popularyzacja książki i czytelnictwa, 

 motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, 

 rozwijanie inwencji twórczej uczniów, 

 rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, 

 promocja uczniów i szkół biorących udział w konkursie. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Ostrołęki i powiatu 

ostrołęckiego. 

4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu prezentacji multimedialnej, 

przedstawiającej wybraną książkę w sposób zachęcający do jej przeczytania. Tytuł prezentacji 

powinien brzmieć: „Książka, którą polecam – autor i tytuł prezentowanej książki”. 

5. Przygotowanie prezentacji: 

 prezentacja powinna być wykonana w programie Microsoft Office Power Point, Canva  

lub Prezi, 

 prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 20 slajdów (w tym strona tytułowa), 

 prezentacja powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwieranie jej bezpośrednio  

w programie Microsoft Office Power Point, Canva lub Prezi w przeglądarce internetowej, 

 prezentacja powinna być prawidłowo podpisana, w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię 

i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, miejscowość (np.: Jan Kowalski, klasa IV, SP nr 1 w Ostrołęce) 

 pierwszy slajd prezentacji powinien zawierać: autora i tytuł polecanej książki, imię i nazwisko 

ucznia, klasę, szkołę, miejscowość (np.: Magdalena Kiełbowicz „Huczy jak w ulu”, Jan Kowalski, 

klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrołęce). 

6. Pracę wykonaną w programie Microsoft Office Power Point bądź linki do prezentacji w programie 

Prezi/Canva należy przesłać do dnia 19 października 2020 roku włącznie do godziny 24:00 drogą 

mailową z potwierdzeniem otrzymania na adres: konkurs@bp.ostroleka.pl. W tytule proszę wpisać 

Konkurs multimedialny. 

7. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych, jeśli przesłany plik prezentacji 

zawiera błędy techniczne. 
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8. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i przysłanie  INDYWIDUALNEJ 

KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 19 października 2020 roku włącznie do godziny 24:00. Karta zgłoszenia  

i wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce pod 

adresem www.bp.ostroleka.pl. Indywidualną kartę zgłoszenia należy pobrać z naszej strony, 

wydrukować, wypełnić,  zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać do nas mailem razem z pracą 

konkursową na adres: konkurs@bp.ostroleka.pl. W tytule proszę wpisać Konkurs multimedialny. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego zgłoszenia konkursowego. 

10. Dostarczone prezentacje nie będą zwracane – przechodzą one na własność Biblioteki Pedagogicznej  

w Ostrołęce (organizatora konkursu). 

11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Kryteria brane pod uwagę:  

 pomysłowość, 

 atrakcyjność wizualna,  

 estetyka wykonania,  

 kreatywność w przedstawieniu tematu,  

 stosowanie zasad tworzenia poprawnej prezentacji (np. czytelność tekstu i zastosowanych 

elementów graficznych) 

 poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa. 

12. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.bp.ostroleka.pl w dniu 

29 października 2020 roku. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie o 

sposobie odbioru nagród.  

14. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich  

do pracy. Oznacza także akceptację warunków konkursu i jego regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury. Oznacza również zgodę na publikację prac konkursowych  

oraz materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu. 

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody 

na przetwarzanie przez organizatora jego danych na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych 

i promujących bibliotekę. 

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa  

do wykorzystania i publikowania prac konkursowych na wystawach i w materiałach promujących 

bibliotekę. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

18. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do jego 

reprezentowania. 
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