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REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ 
MULTIMEDIALNĄ 

pt: Aktion Saybusch - wysiedlenia mieszkańców na Żywiecczyźnie 

w oczach młodego pokolenia XXI wieku 

pod patronatem honorowym Poseł do Parlamentu Europejskiego  

Jadwigi Wiśniewskiej 
 

1. Organizator:  

 Kazimierz Matuszny Poseł na Sejm RP. 
 ZSME w Żywcu. 

2. Cele konkursu:  

 Propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat historii regionu Żywiecczyzny wśród 
młodzieży szkolnej. Organizator pragnie także zachęcić do tworzenia projektu, jako 
nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji oraz przyczynia się 
do kształtowania umiejętności selekcji wiadomości.  

3. Uczestnictwo:  

 Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu Żywieckiego.  

4. Przebieg konkursu:  

 Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt.: Aktion Saybusch 
- wysiedlenia mieszkańców na Żywiecczyźnie w oczach młodego pokolenia XXI wieku. 

 Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 
slajdów (10 minut automatycznej prezentacji, dopuszczalny: lektor, muzyka).  

 Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii 
wiekowych:  
I. Gimnazjum, 
II. Szkoły ponadgimnazjalne.  

 Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.  
 Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.  
 Prace należy dostarczać na płytach CD-ROM lub DVD. Nośniki z prezentacjami nie 

podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu. Organizator nie odpowiada za brak 
możliwości odczytu danych, jeśli nośnik jest uszkodzony.  

 W pracy należy zamieścić spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu materiałów 
źródłowych.  

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego 
z uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. 
Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki 
z prezentacją multimedialną.  

 Jeżeli prezentacja multimedialna tworzona jest w ramach zajęć szkolnych lub 
pozaszkolnych pod nadzorem nauczyciela, wymagane jest wypełnienie KARTY DLA 
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OPIEKUNA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, dołączonej do niniejszego 
regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do 
przesyłki z prezentacją multimedialną ucznia.  

 Pracę należy dostarczyć osobiście lub listownie, z dopiskiem: Konkurs na najciekawszą 
prezentację multimedialną, najpóźniej do dnia 30 listopada 2016r. do Biura 
Poselskiego Kazimierza Matusznego w Żywcu przy ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec, 
tel. 33 825 34 25 lub 780 169 580.  

 Rozstrzygnięcie konkursu: 17 grudnia 2016r. w siedzibie ZSME w Żywcu. 
 Komisja konkursowa: w skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele 

przedmiotowi ZSME w Żywcu: polonista, historyk, informatyk, nauczyciel WOS-u. 
 W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w 

porozumieniu z Komisją Konkursową. 

5. Kryteria oceniania:  

 Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem) – historyczny i badawczy charakter 
pracy, wykorzystanie źródeł historycznych. 

 Grafika - przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.  
 Techniczna poprawność wykonania. 
 ESTETYKA, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WYKONANIA.  

6. Nagrody:  

 Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach (gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne) nagrodzeni zostaną wyjazdem studyjnym do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.  

 Laureaci drugiego i trzeciego miejsca w obu kategoriach (gimnazja, szkoły  
ponadgimnazjalne) nagrodzeni zostaną wyjazdem do Sejmu RP w Warszawie na 
zaproszenie Posła Kazimierza Matusznego.  

 Wszyscy laureaci otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

7. Postanowienia końcowe:  

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni 
regulaminu.  

 Autor zgadza się bez zastrzeżeń na bezterminowe i nieograniczone wykorzystanie jego 
pracy i jej ewentualne wyświetlanie. 

 Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.  
 Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakiemukolwiek odwołaniu. 

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego 
Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej 
szkoły oraz https://www.facebook.com/kazimierz.matuszny. 

 Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu. 
 Wzór kart zgłoszenia w załączniku nr 1. 

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów: Biuro Posła na 
Sejm RP Kazimierza Matusznego ul. Kościuszki 29, 34-300 Żywiec, tel. 33 825 34 25 lub 

780 169 580. 
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Regulamin zatwierdzono dnia: 19.10.2016r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną 

Imię i nazwisko  - Adres do korespondencji  
- e-mail  
- nr telefonu  

Dane szkoły:  
- Pełna nazwa szkoły (w przypadku 
zespołu szkół zaznaczenie czy chodzi o 
Gimnazjum czy Szkołę ponadgimnazjalną)  
- adres 
- e-mail  

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnie praw 
autorskich.  

Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).  

 

       …………………                                                                                       ………………  

    (miejscowość, data)                                                                                     (podpis czytelny)  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).  

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby Konkursu na najciekawszą 
prezentację multimedialną, organizowanego przez: Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz 
Matuszny Poseł na Sejm RP oraz ZSME w Żywcu. 

 

       …………………                                                                                       ………………  

    (miejscowość, data)                                                                                     (podpis czytelny) 

 

……………………………………………………………..  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).  

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………… wiek …………………...…  
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Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na Konkursu na najciekawszą prezentację 
multimedialną, organizowanego przez: Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Matuszny 
Poseł na Sejm RP oraz ZSME w Żywcu. 

   

     …………………                                                                                       ………………  

    (miejscowość, data)                                                                                     (podpis czytelny) 

 

KARTA DLA OPIEKUNA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………….….………  
E-mail: ………………………………………………………………………..…………….  
Nazwa szkoły: ……………………………….…………………………………………  
………………………………………………………………………………….……………..  
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, 
poz.926 ze zm.).  
Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursów 
organizowanych przez: Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Matuszny 
Poseł na Sejm RP oraz ZSME w Żywcu. 
 

 

     …………………                                                                                       ………………  

    (miejscowość, data)                                                                                     (podpis czytelny) 
 


