
 
 

REGULAMIN   KONKURSU  „MULTIKULTI” 
dla uczniów gimnazjów 

w roku szkolnym 2013/2014 
 

Temat do opracowania - RegioRec. - dwujęzyczny przewodnik po Twoim regionie 
praca  powinna być materiałem promującym region i zachęcić turystów do odwiedzenia ciekawych 
miejsc w Twojej okolicy (informacje historyczne, legendy, turystyczne, ciekawostki).  
 

 
I.  Ustalenia ogólne. 

 
1. Konkurs pt. „MultiKulti” dla uczniów gimnazjów organizuje się na zasadach określonych                   

w niniejszym regulaminie. 
2. Organizatorem Konkursu „MultiKulti”, zwanego dalej Konkursem, jest Gimnazjum Gedanensis 

z siedzibą przy ul. Dworskiej 34 w Gdańsku, www.gedanensis.edu.pl, adres e-mail: 
gimnazjum@gedanensis.edu.pl , tel. 58 3205674, fax 58 3424311., zwanego dalej Organizatorem. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie z gimnazjów  województwa pomorskiego.  
4. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział 

wszyscy uczniowie zainteresowani  konkursem. 
5. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie do protokołu z przebiegu etapu 

szkolnego konkursu.   
 

II.  Cele  konkursu. 
 

1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań nauką języków obcych i obszarów kulturowych z nimi 
związanych; 

2. inspirowanie uczniów do poszukiwań artystycznych; 
3. zachęcanie i wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze swojego regionu; 
4. rozwijanie szacunku do kultury i tradycji innych narodów; 
5. wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych 

zainteresowań i kompetencji;  
6. motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności; 
7. promocja własnego regionu; 
8. wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich 

do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia. 
 



III. Zakres tematyczny i przebieg konkursu.  
 

1. Konkurs polega na opracowaniu tematu „RegioRec. - dwujęzyczny przewodnik po Twoim 
regionie” w formie prezentacji multimedialnej lub filmu reklamującego region zamieszkania. 

2. Prezentacja może być wykonana  indywidualnie lub przez dwuosobowe zespoły, film może być 
wykonany  przez maksymalnie trzyosobowe zespoły.  

3. Prace konkursowe muszą być wykonane w dwóch językach obcych do wyboru: angielskim, 
niemieckim, francuskim, rosyjskim. 

4. Szczegóły dotyczące formatu pracy: 
 

Prezentacja: 
Prezentacja powinna zawierać stronę tytułową z tytułem prezentacji, danymi autora (imię, nazwisko, 
wiek), danymi szkoły (adres, telefon).  Prezentacja powinna być zapisana w formacie pokazu (*.pps, 
lub *.ppsx) posiadać automatyczne przejścia slajdów. Prezentacja powinna od początku do końca 
odtwarzać się automatycznie, bez klikania myszką na poszczególnych slajdach. Długość prezentacji: 
do 10 minut. 
 

Film: 
Film powinien posiadać na początku wprowadzenie zawierające tytuł filmu, dane autora (imię, 
nazwisko, wiek), dane szkoły (adres, telefon).  Format pliku  dowolny, jednak nieprzekraczający 
rozmiaru 700 MB (płyta CD). Długość filmu: do 10 minut. Gotowy film powinien mieć nazwę                    
w formacie: Imię_Nazwisko-Szkoła 

 
5. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora pracy, 

adres szkoły/ placówki rekomendującej pracę i imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem 
którego praca została wykonana. 

6. Konkurs jest dwuetapowy. Każda szkoła może nadesłać trzy prace wyłonione w etapie szkolnym 
konkursu. Konkurs na etapie szkolnym (eliminacje szkolne) przeprowadza szkolna komisja 
konkursowa powołana spośród nauczycieli szkoły. 

7. W etapie międzyszkolnym komisja powołana przez organizatorów wyłania laureatów I, II i II 
miejsca.  
 

IV. Szczegółowy harmonogram 
 
Konkurs obejmuje:   

a. -    etap wewnątrzszkolny, 
b. -    etap międzyszkolny (jury ocenia nadesłane prezentacje i filmy), 
c. -    finał konkursu. 

  
Ad. a. I  etap (wewnątrzszkolny) należy przeprowadzić do końca marca 2014. 
Przewodniczący Szkolnej Komisji Eliminacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2014 r. 
powinien przesłać:  
1.  Protokół zawierający następujące informacje (załącznik nr 1): 
 - datę przeprowadzenia eliminacji szkolnych; 
 - skład Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej; 
 - listę zwycięzców eliminacji: imiona, nazwiska, wiek wykonawców, nazwy plików nadesłanych      
              prezentacji lub filmów; 

- imiona i nazwiska nauczycieli-opiekunów zwycięzców etapu szkolnego wraz adresem e- mail 
              i numerem telefonu kontaktowego. 
2.  Nagrania prac zwycięzców etapu szkolnego na wyżej podany adres e-mail lub na płytach CD na 
adres Szkoły. 
3. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych ucznia (załącznik nr 2).  



 
Ad. b. II  etap  (międzyszkolny) - Prezentacje i filmy zostaną ocenione przez komisję powołaną przez 
Organizatora, a wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.gedanensis.edu.pl  do 5 maja 2013 r. 
Ad. c. Finał – wręczenie nagród i prezentacje nagrodzonych prac odbędą się w czerwcu    
 2014 r. (termin będzie ustalony później). 
 
V. Kryteria oceny 
 
Projekty będą oceniane pod względem: 

• Zgodności z tematem 
• Doboru treści do tematu 
• Pomysłowości 
• Walorów artystycznych 
• Poprawności językowej 
• Poprawności technicznej 

 
VI. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu, dokumentacja konkursu 

1. Laureatom konkursu, którzy są uczniami gimnazjów z województwa pomorskiego, przysługuje: 
a. wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym; 
b. przyznanie odpowiedniej liczby punktów określonych zarządzeniem Pomorskiego 

Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2013/2014. 

2. Na dokumentację szkolnego etapu konkursu składają się: 
a. protokół z etapu szkolnego konkursu  
b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych ucznia  

3. Na dokumentację etapu wojewódzkiego składa się: 
d. protokół z etapu wojewódzkiego konkursu  
e. lista laureatów konkursu  
f. prace uczniów  

 
 VII. Przepisy końcowe 

1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu; 
2. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłanie po terminie, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej; 
3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

publikacji; 
4. Uczniowie i nauczyciele zostaną poinformowani o uzyskanych wynikach przez organizatora.; 
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej 

komisji konkursowej. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA Kandydatów do Etapu Międzyszkolnego 

 

 NAZWA SZKOŁY, adres, telefon kontaktowy, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 Opiekun, imię i nazwisko 

 

 

 

 

Adres, telefon kontaktowy, e-mail opiekuna  

 Imię, nazwisko autora (autorów), klasa 

 

Rocznik Rodzaj 
(film/pre-

zentacja) 

Nazwa pliku 

1 

 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

 

    

3 

 

 

 

 

 

    

4 

 

 

 

 

 

    

 

 

Data przeprowadzenia eliminacji szkolnych: …………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Skład Szkolnej Komisji Eliminacyjnej:   …… ……..…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

 

 

Miejscowość: …………………………… 

 

Data: …….…………………………………. 

 

                                                           Podpis opiekuna, pieczęć szkoły:  ……………………………………….…………………………….. 

 



 
Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 
UCZESTNIKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MULTIKULTI” 

dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 
 
 
W związku z przystąpieniem do Konkursu „MultiKulti” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
córki/syna. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

/imię, nazwisko uczestnika konkursu, szkoła/ 
 
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gimnazjum Gedanensis, adres: ul. Dworska 34, 80-506 
Gdańsk. 
2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udostępnienia wyników konkursu na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. 
3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 
w Konkursie. 
4) Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

 
 
 
 

......................................................................              ........................................................................................................... 
     Miejscowość i data                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


