Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości
wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i powiatów ościennych realizowany ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
rok szkolny 2018/2019
§1
I. Cele konkursu:
Celem konkursu jest utrwalanie wiedzy o konsekwencjach prawnych czynów karalnych wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w formie atrakcyjnej dla uczestnika i pozwalającej na wyzwolenie kreatywności
w realizacji tematu.
§2
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 5 w Sanoku
Organizacją konkursu w ZS 5 w Sanoku zajmują się i informacji udzielają:
Grzegorz Bednarz- nauczyciel przedmiotów zawodowych fotograficznych
Witold Wasyliszyn- nauczyciel przedmiotów zawodowych fotograficznych
Zespół Szkół nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21
§3
Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
§4
Warunki przystąpienia do Konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem regulaminu – w formie
wydruku lub skanu) i przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „JESTEM ŚWIADOMY
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ”
§5
Sposób przygotowania prac:
1. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
2. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne
zdjęcia i komentarze).
3. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty
w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.),
bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.
4. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną- wt33@wp.pl
5. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, adres elektroniczny autora
pracy.
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6. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw
autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane
osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw
autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.
8. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie
do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na
ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na
wystawach związanych z działalnością, prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie
uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w
akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw
autorskich.
§6
Zasady oceny przygotowanych prac:
Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów
dla wszystkich uczestników.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność
prezentowanego materiału, a także:
1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.
Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
prezentowania na stronie www.zs5sanok.pl.
Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych zdjęć dokona powołana przez Organizatora komisja
konkursowa.
§7
Nagrody:
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie pięciu najlepszym prezentacjom nagród rzeczowych:
I. Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
II. Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
III.
Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
IV. Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
V. Nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
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2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy z podziękowaniami za
udział w konkursie (w przypadku nieobecności na podsumowaniu konkursu, podziękowania zostaną
wysłane na adres e-mail)
§8
Termin i miejsce konkursu
1. Nośnik (płyta CD/DVD/pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz z karta
zgłoszeniowa i oświadczeniem – załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu należy umieścić
w zaklejonej kopercie i dostarczyć osobiście do Organizatora (prace należy pozostawić
w sekretariacie szkoły) .
do 12 listopada 2018r.. (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu dostępne na stronie internetowej
http://www.zs5sanok.pl/)
UWAGA! Można także przesyłać prace konkursowe na adres e –mail wt33@wp.pl , proszę
pamiętać o dodaniu zeskanowanych zgód w załącznikach!
2. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się
16 listopada 2018 r. na stołówce internatu Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku ul. Sadowa 21
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie do 15 listopada.
4. W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości można je będzie odebrać do końca
listopada 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia
Organizatorzy:

Zespół Szkół nr 5 w Sanoku
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Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
Konkurs na prezentację multimedialną pt. „JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ”
Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………………..
Wychowawca w internacie: ……………………………………….…………………..
e-mail ………………………………………………….…………………….

Podpis wychowawcy ..............................................................................

Załącznik nr 2
Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnie praw autorskich.
2. 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 pózn. zmianami)
oraz wymienionych w Regulaminie konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
/dziecka*:……………………………………………………………………………………….…..

przez Organizatora

Konkursu na prezentacje multimedialna pt. „JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ” w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z Późn. zmianami). oraz rozporządzeniem RODO
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i
w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na
podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody,
w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Podpis/rodzica*/opiekuna*: ………………………………………….. Miejscowość, data: …………………………

*w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodzić/opiekun prawny
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