
REGULAMIN

I. Organizator konkursu

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 

w Olsztynie

Instytucje wspierające

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

II. Odbiorcy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z województwa 

warmińsko-mazurskiego.

III. Cele konkursu

1. Upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. 

2. Wyeksponowanie wybitnych osiągnięć astronoma.

3. Rozwijanie postaw patriotycznych. 

4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK. 

5. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania materiałów źródłowych w prezentacji 

multimedialnej z poszanowaniem praw autorskich.

IV. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej o życiu i działalności 

Mikołaja Kopernika. 

V. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych z województwa 

warmińsko-mazurskiego.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie prezentacji multimedialnej 

i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu).

VI. Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną prezentację. 

2. Uczestnik wykonuje prezentację indywidualnie. Nie ma możliwości zgłoszenia pracy 

wykonanej przez grupę. 
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3. Każde zgłoszenie powinno zawierać prezentację multimedialną przesłaną za 

pośrednictwem serwisu WeTransfer (prezentacje wykonane w Microsoft Powerpoint) lub 

za pośrednictwem linku, jeśli prezentacje są wykonane w aplikacjach on-line.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz podpisany przez rodzica lub opiekuna 

prawnego.

5. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: kopernik@wmbp.olsztyn.pl.

6. W temacie e-maila należy wpisać: imię i nazwisko autora – Konkurs na prezentację 

multimedialną. 

7. Zgłoszenia można dokonać do dnia 28 kwietnia 2023.

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów    

związanych z realizacją konkursu.

9. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

VII. Wymagania dotyczące prac

1. Prezentacja konkursowa może być wykonana za pomocą programu Microsoft PowerPoint 

lub aplikacji dostępnej online, np. Prezentacje Google, Canva, Genially, Prezi i in.

2. Minimalna liczba slajdów – 20, maksymalna 40.

3. Prezentacja może być wzbogacona narracją audio.

4. Prezentację należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz nazwą szkoły.

5. Wszystkie wykorzystane w prezentacji materiały powinny być opatrzone podpisem.

6. Na końcu prezentacji należy zamieścić bibliografię – informację o źródłach (książki, 

artykuły, adresy stron internetowych i in.), z których korzystano podczas  tworzenia 

prezentacji.

7. Prezentacja nadesłana na konkurs nie może być nigdzie wcześniej opublikowana oraz   

zgłaszana do innych konkursów. 

8. Autor, przesyłając pracę, wyraża zgodę na opublikowanie jej na stronie internetowej 

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

9. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw, 

odpowiada uczestnik konkursu.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Praca konkursowa zostanie oceniona zgodnie z następującymi kryteriami:

1. zgodność pracy z tematem konkursu,

2. nieszablonowy/oryginalny sposób ujęcia tematu,

3. poprawność merytoryczna, 

4. różnorodność wykorzystanych materiałów,

5. innowacyjność i kreatywność w wykorzystaniu możliwości programów do tworzenia 

prezentacji,

6. estetyka.

IX. Ocena prac konkursowych 

1. Organizator przewiduje ocenę prac uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach:

• szkoła podstawowa kl. IV–VI,

• szkoła podstawowa kl. VII–VIII. 



2. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Opiekunowie zostaną powiadomieni o zdobyciu przez uczestnika nagrody telefonicznie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do 8 maja 2023 r.

5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.

X. Nagrody

1. Laureaci I, II, III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy.

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu 

15 maja 2023 roku.


