Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
ul. Kowalska 105, 51 – 424 Wrocław, tel. 71 798 68 66
e – mail: szkolapodstawowa8@gmail.com, www.sp8wroc.edupage.org

II POWIATOWY KONKURS O WROCŁAWIU
„KOCHAM CIĘ, WROCŁAW”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu.
2. Konkurs bierze udział w XXIV edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział
i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z regulaminem.
3. Celem konkursu jest popularyzacja naszego miasta.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
5. Zadania konkursowe wymagają od uczestników wiedzy, kreatywności oraz współpracy.
6. W konkursie biorą udział drużyny trzyosobowe.
7. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I etap – konkursu polega na przygotowaniu przez drużyny prezentacji multimedialnej na temat:

„Jak podróżowano po Wrocławiu dawniej i dziś”
i przesłaniu jej do 01.02.2019 r. na adres mailowy iwonapolak35@wp.pl.
Prezentacja powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
Jury wyłoni 8 drużyn, które wezmą udział w finale. O wynikach I etapu uczestnicy konkursu zostaną
powiadomieni do dnia 22.02.2019 r. drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
II etap – finał konkursu odbędzie się dnia 29.03.2019 r. o godzinie 10.00, w Szkole Podstawowej nr 8
we Wrocławiu, znajdującej się przy ul. Kowalskiej 105 (kod pocztowy 51-424).
8. Finał konkursu składa się z zadań otwartych i zamkniętych sprawdzających znajomość Wrocławia
oraz z konkurencji sprawnościowych.
9. Bibliografia i zakres wymagań:
 zabytki i charakterystyczne budowle Wrocławia,
 znani mieszkańcy Wrocławia (Galeria Znanych Wrocławian w Ratuszu),
 legendy (na podstawie książki Mariusza Urbanka „Mostek Czarownic. Baśnie wrocławskie”,
Wrocław 1996),
 znajomość planu miasta.

Każda drużyna musi przygotować nazwę i przebranie związane z Wrocławiem.
Przewidziane są konkurencje sprawnościowe, należy za tym uwzględnić to przy przygotowaniu
przebrania.
10. Zasady konkursu:


do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prezentacje o treści zgodnej z tytułem konkursu,
złożone w terminie 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_2019_KCW, (nazwa szkoły), w treści wiadomości: (zachowując odpowiednią kolejność)
pełna nazwa szkoły, kontakt do opiekuna (służbowy telefon lub mail) i jako załączniki:
prezentacja w dwóch zapisach, skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór
stosownego oświadczenia w załączeniu),



każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny,



jury wybierze 8 najlepszych prezentacji,



przy ocenie będą brane 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.

11. 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.
12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna na przetwarzanie
danych osobowych zgłoszonego uczestnika, do celów konkursu.
13. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu.
14. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Jury konkursu.
15. W razie pytań proszę zwracać się do Pani Iwony Polak ( iwonapolak35@wp.pl ).

