REGULAMIN
KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:
„Droga do niepodległości 11 listopada w Turku”

I .Organizatorzy:
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
Plac Wojska Polskiego 1
62-700 Turek
II. Cele konkursu
1. Przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w obchodach odzyskania
niepodległości.
2. Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat historii Turku.
3. Popularyzacja osób historycznie związanych z Turkiem.
III. Adresaci konkursu
Uczniowie oddziałów gimnazjalnych, szkół podstawowych klas VI – VIII, oraz szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Turku i powiatu tureckiego.
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu na podstawie zebranych materiałów
prezentacji multimedialnej ukazującej „Drogę do niepodległości 11 listopada w
Turku” i dostarczeniu pracy w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2018 r. na adres
organizatora Konkursu.
2. Prezentacja musi być wykonana przez jednego autora.
3. Musi zawierać nie mniej niż 15 slajdów, nie więcej niż 50.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej
udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób
trzecich. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innych prac.
5. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej
warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w części IV pkt. 4. uczestnik
Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
6. Na początku lub końcu prezentacji należy podać imię i nazwisko autora oraz nazwę
szkoły.
7. Szkoła może zgłosić więcej niż jedną pracę.

8. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
 zgodność z wymogami formalnymi,
 oryginalny, interesujący sposób przedstawienia tematu,
 poprawność merytoryczna,
 estetyka pracy, szata graficzna,
 walory edukacyjne.
VI. Komisja konkursowa


Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową.



Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17.04.2018 r.



Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.



Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

VII. Nagrody i wyróżnienia


O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.



Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.



Rozstrzygnięcie konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach tj.
a) Kategoria I – Szkoła podstawowa klasy VI - VIII wraz z oddziałami gimnazjalnymi
b) Kategoria II - szkoły ponadgimnazjalne (liceum, technikum, szkoła zawodowa)



W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną i 2 wyróżnienia w każdej kategorii.



Podsumowanie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w ogłoszonym terminie.



Zwycięska prezentacja multimedialna zostanie przedstawiona podczas uroczystości.



Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

VIII. Postanowienia końcowe


Prace konkursowe opatrzone godłem należy składać osobiście w Muzeum Miasta Turku
im. Józefa Mehoffera lub przesyłać w terminie do 10.04.2018 r. na adres:
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
Plac Wojska Polskiego 1
62-700 Turek



Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

17.04.2018

r. Wyniki

konkursu

zostaną

zamieszczone na stronie www.muzeum.turek.pl


Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
danych osobowych do celów Konkursu i akceptacją zasad Regulaminu.



W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.



Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.



Szczegółowy Regulamin niniejszego Konkursu oraz karta uczestnictwa dostępne na
stronie www.muzeum.turek.pl



Warunkiem wzięcia udziału w naszym Konkursie jest wypełnienie karty uczestnictwa.



Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację Konkursu:
tel. 63 222 30 93, 63 222 30 86
Radosław Nawrot - informatyk@muzeum.turek.pl
Komisja Konkursowa w składzie:
Radosław Nawrot
Bartłomiej Banasiak
Aleksandra Czekała

Zapraszamy do udziału w Konkursie
Organizatorzy

Muzeum Miasta Turku
im. Józefa Mehoffera
KARTA UCZESTNICTWA

W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ :

„Droga do niepodległości 11 listopada w Turku”

Godło autora: ………………………………………………………………………………….
Wiek autora: ………………………………………………………………………………....
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………
Szkoła: ……………………………………………………………………………….…………
Miejsce zamieszkania: Miejscowość ………………………………………………………….
Kod pocztowy: ……………………..
Ulica:…………………………………………………nr domu…….. mieszkania……………
Telefon: ………………………………… e-mail ………………………..................................
Wykaz nadesłanych prac:
Nr.

Tytuł pracy

1.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do
uczestnictwa w konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła nie
naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych, a dane osobowe zawarte na karcie uczestnictwa w konkursie są
prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź.zm.)

.…………….……………..
(data, podpis uczestnika/opiekuna)

