
XII POWIATOWY KONKURS 

NA MULTIMEDIALNĄ PREZENTACJĘ O WROCŁAWIU 

Edycja tego konkursu jest połączeniem dwóch konkursów multimedialnych organizowanych 

przez Gimnazjum nr 43 oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 

1. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o Wrocławiu, doskonalenie umiejętności z 

zakresu przygotowywania prezentacji multimedialnych, promowanie wydarzeń 

kulturalnych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego, integracja środowisk 

gimnazjalnych. 

2. Konkurs bierze udział w XXII edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział  

i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z regulaminem. 

3. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 43 i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. 

5. Przedmiotem konkursu są indywidualne prezentacje multimedialne na temat:  

60 lat Towarzystwa Miłośników Wrocławia 
6. Zadaniem konkursu jest wyłonienie 4 prezentacji (dla każdego poziomu), które wezmą 

udział w finale. 

7.  Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

 I etap - ocena prac przez członków jury, wyłonienie 4 najlepszych 

prezentacji. O wynikach I etapu uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 

12.03.2017 r. drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu 

 II etap - finał rozgrywek, osobista prezentacja wykonanych prac. 

8. Prace ze szkół podstawowych i gimnazjalnych należy przesyłać do 10.02.2017 r. na 

adres mailowy konkurswesk@gmail.com. Pod tym adresem możliwy będzie również 

kontakt z organizatorami. 

9. Prace ze szkół ponadgimnazjalnych należy składać do 9. 10.02.2017 r. na adres: 

Towarzystwo Miłośników Wrocławia (50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 39/40, tel. 71 34 

377 24) lub tmw@tmw.com.pl. 

10. Finał konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się w 30.03.2017 r. o 

godzinie 10.00 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Budynek B. 

11. Finał dla szkół ponadpodstawowych odbędzie się w maju 2017 r. w siedzibie TMW (bez 

prezentacji). 

12. Zasady konkursu: 

- do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prezentacje odpowiadające tytułowi konkursu, 

złożone zgodnie z regulaminem i zapisane w programie Power Point w formacie .ppt lub .pptx 

oraz dodatkowo.ppsx 

- w temacie maila zgłoszeniowego należy umieścić informacje według podanego schematu: 

WNW_2017, (imię i nazwisko oraz nazwa szkoły), w treści wiadomości: (zachowując 

odpowiednią kolejność) pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa, imię i 

nazwisko opiekuna ze szkoły, kontakt do opiekuna (telefon lub @), telefon do uczestnika. Jako 



załączniki: prezentacja w dwóch zapisach, skan zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(wzór stosownego oświadczenia znajduje się na stronie 18) 

- każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe, 

- jury przy ocenie weźmie pod uwagę: zgodność treści prezentacji z tematem, przejrzysty  

i uporządkowany układ prezentacji, kreatywność i oryginalność (atrakcyjność) pomysłów, 

stronę artystyczną pracy (estetykę i efekt wizualny) oraz podanie materiałów źródłowych 

wykorzystywanych informacji, 

- maksymalną ilość slajdów ustala się na 20. Czas trwania prezentacji w finale maksymalnie 7 

minut, 

- w finale jury zwróci uwagę szczególnie na osobisty sposób przedstawienia przygotowanej 

prezentacji multimedialnej. 

13. Nagrody - decyzje o podziale puli nagród podejmie jury po dokonaniu oceny prac 

zakwalifikowanych do finału i ich zaprezentowaniu na gali finałowej. 

14. Postanowienia dodatkowe - organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do 

bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w czasie publicznych prezentacji. 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z użyczeniem organizatorom praw 

autorskich do prezentacji oraz z uznaniem tego regulaminu. 


