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REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ  

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

pt: „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski przy  Zespole Szkół Rzemieślniczych  

i Kupieckich im. ks. Sambora II w Tczewie. 

 

2.CELE KONKURSU 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

 Poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży. 

 Zainteresowanie się wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej. 

 Polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

3. UCZESTNICTWO 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

tczewskiego.  

 

4. PRZEBIEG KONKUSU 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. 

2. I i II etap odbędzie się w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. ks. Sambora II 

w Tczewie pod nadzorem Straży Miejskiej, Komendy Policji, Sponsora oraz 

przedstawiciela Starostwa Powiatu Tczewskiego. 

3. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konkursu. 

 

I etap konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej ukazującej bezpieczeństwo na 

drogach. Prezentacja powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać nie więcej niż 15 

slajdów. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii 

wiekowych: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Każda osoba może oddać do konkursu jedną 

pracę. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych. 

Prace należy dostarczać na płytach CD-ROM. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po 

zakończeniu konkursu.  

Przejście do II etapu konkursu decyduje pozytywna ocena komisji konkursowej. O pozytywnej 

ocenie osoby, które przystąpiły do konkursu będą poinformowane na piśmie lub emeil. 

Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest uszkodzony. 

 

II etap konkursu : 

W II etapie konkursu uczestnik przedstawia prezentację w formie ustnej nie więcej niż 5 min. Po 

przedstawieniu prezentacji komisja konkursowa zadaje 3 pytania z zakresu bezpieczeństwa na 

drogach. 

 

5. KRYTERIA OCENIANIA 

Wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem). 

Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI, ESTETYKA, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ 

WYKONANIA PREZENTACJI A TAKŻE PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI NA PYTANIA. 
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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 OPIEKUNA PREZENTACJI 

MULTIMEDIALNEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy 

w formie papierowej dołączyć do przesyłki z prezentacją multimedialną ucznia/uczniów. 

Pracę należy dostarczać osobiście, z dopiskiem konkursu, najpóźniej w dniu 27 marca 2015 r do 

Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 17 Tel./fax. 58 531 

05 17. 

Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2015 r. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 

 

HARMONOGRAM 

1. Termin zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie do dnia 27 marca 2015 roku. Szkoły 

zgłaszają chęć udziału w konkursie drogą elektroniczną lub faksem do ZSRiK w Tczewie 

2. I Etap konkursu odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 roku o godzinie 9.00 w ZSRiK  

w Tczewie. 

3. II Etap konkursu odbędzie się dnia 20 kwietnia 2015 roku w ZSRiK w Tczewie o godz.9.00. 

 

NAGRODY 

 Nagrodą główną dla laureata I miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych jest kurs na prawo 

jazdy kategorii B. Laureat konkursu posiadający prawo jazdy kat. B będzie mógł wybrać inną 

kategorię, jednak koszt nagrody nie może przekroczyć ceny kursu na prawo jazdy kat. B.  

 W przypadku rezygnacji laureata, który zajął I miejsce, z nagrody głównej może zostać ona 

przekazana zdobywcy II miejsca. W przypadku rezygnacji zdobywcy II miejsca z nagrody głównej 

może zostać ona przekazana zdobywcy III miejsca. Za II i III miejsce uczestnicy otrzymują 

pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. 

 Nagrodą główną dla laureata I miejsca w klasach III w szkołach gimnazjalnych jest 

kurs na prawo jazdy kategorii AM. W przypadku rezygnacji laureata, który zajął I miejsce, z 

nagrody głównej może zostać ona przekazana zdobywcy II miejsca. W przypadku rezygnacji 

zdobywcy II miejsca z nagrody głównej może zostać ona przekazana zdobywcy III miejsca. Za II i 

III miejsce uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. 

 

LITERATURA 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń 

 

 

Podczas przebiegu poszczególnych etapów konkursu obowiązuje zakres wiedzy ustawowej oraz 

wiedzy ogólnej. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

 

 
Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną ,,Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” 

 

Imię i nazwisko -  

 

Adres do korespondencji - 

 

- e-mail 

 

- nr telefonu 

 

 

Dane szkoły: 

- Pełna nazwa szkoły 

 

 

- 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 lutego1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). 

 

 

……………...............                                            ……………………….…………………… 

 (miejscowość, data)                                                                (podpis czytelny) 
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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, organizowaną przez Zespół Szkół Rzemieślniczych i 

Kupieckich w Tczewie. 

 

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

 (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 …………………...… 

 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na Konkurs na 

najciekawszą prezentację multimedialną, organizowaną przez Zespół Szkół Rzemieślniczych i 

Kupieckich w Tczewie. 

………………………………………………… …………………………………………. 

 (miejscowość, data)                                                         (podpis rodzica /opiekuna) 

 

* Wypełnia uczeń, który ukończył 18 rok życia. W innym przypadku zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych udziela jeden z rodziców ucznia lub jego opiekun prawny. 
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  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 Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie. 

 

 

………………………………………                                 ……………………...... 

 (miejscowość, data)                                                                   (podpis czytelny) 


