
Międzyszkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną 

pt.: „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”  

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału  

w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną   

z okazji Dnia Patrona Szkoły w Chalinie 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie 

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej 

Termin: do 17 października 2022r. 

 Cele konkursu:  

- popularyzowanie wiedzy na temat życia i pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie; 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; 

- kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z jej różnorodnych źródeł; 

- rozbudzenie twórczego myślenia i wrażliwości estetycznej. 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej: klasy IV-VI.                          

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej w jednym  

z ogólnodostępnych  programów np.: PowerPoint, Prezi, Canva 

3. Prezentacja powinna zawierać od 10 do 15 slajdów. 

4. Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz miejscowość,  

w której znajduje sie szkoła.(np. JanKowaliskiChalin) 

5. Na ostatnim slajdzie powinny znaleźć się dane autora oraz szkoły, a także informacje 

dotyczące źródeł, z których korzystał uczestnik konkursu. 

6. Prezentacje wraz z klauzulą informacyjną należy przesłać na adres e-mail: 

konkursychalin@poczta.fm 

7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

8. Szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie 3 prezentacje. 

9. Oceniamy: 

• zawartość merytoryczną, 

• estetykę wykonanej pracy, 

• przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji 

• szatę graficzną, 

• czytelność i przejrzystość wypowiedzi, 

• efekty wizualne. 

mailto:konkursychalin@poczta.fm


10. Zgłoszona praca powinna być pracą autorską, nigdzie wcześniej niepublikowaną ani nie 

zgłaszaną do udziału w innym konkursie. 

11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prezentację i /lub publikowanie jego pracy, a także 

udostępnianie jego danych przez organizatora konkursu. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Internecie na stronie Organizatora 

www.spchalin.pl. Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie za 

pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają, o terminie i sposobie odbioru nagród  

i dyplomów.  

13. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych 

osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu, celów promocyjnych oraz 

wydania przyznanych nagród. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści 

swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (Klauzula informacyjna- skan lub 

zdjęcie). 

14. Podsumowanie konkursu przewidziane jest w Szkole Podstawowej im. Polskich 

Noblistów w Chalinie podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona - 21 października 2022 

roku.  

15. Informacje związane z Konkursem można uzyskać pod numerem tel. szkoły:  

54 253 19 45 (osoba odpowiedzialna: Weronika Krzeszewska). 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

http://www.spchalin.pl/


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie, 

Chalin 36, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, tel.: 54 253 19 45. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu szkolnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest 

dobrowolne. 

5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu pt.: „Śladami Marii 

Skłodowskiej-Curie”.  

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

                                                      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w 

celu organizacji konkursu „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda 

jest dobrowolna. 

      ……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić  


