Regulamin
Konkursu na prezentację multimedialną
„ Postaw na zdrowie i odporność na stres”.

Organizator konkursu :
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Wydział Zdrowia
Cel konkursu :
- aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych do pogłębiania wiedzy nt. zdrowego
stylu życia, w tym sposobów radzenia sobie ze stresem,
- promowanie zdrowego stylu życia za pomocą form przekazu i oddziaływania
proponowanych przez grupy rówieśnicze,
- wykorzystanie nowoczesnych nośników informacji w przekazywaniu wiedzy nt.
zdrowego stylu życia oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 27 luty 2014r.
Termin dostarczenia prezentacji do organizatora: 25 kwietnia 2014 r.
Zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród – 09 maja 2014 r.
Uczestnicy programu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu bielskiego.
Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać zgodę rodziców na przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Organizator :
Starostwo Powiatowe, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Wydział Zdrowia, pokój 212, tel.33 813-68-65
e-mail : jadwiga.lekawa@powiat.bielsko.pl
Zasady konkursu :
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia prezentacji multimedialnej
adresowanej do rówieśników, wykonanej samodzielnie, na temat zdrowego stylu
życia. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, przygotowaną specjalnie
na Konkurs, wcześniej nie publikowaną.
2. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie do organizatora:
• pracy wykonanej samodzielnie w formie prezentacji multimedialnej w wersji
elektronicznej na płycie CD w programie Microsoft Office Power Point.
Liczba slajdów do 25, w tym:
•

slajd tytułowy,

-2• na ostatnim slajdzie prosimy o podanie źródeł i autorów wykorzystywanych
tekstów, zdjęć, rysunków, muzyki oraz imię i nazwisko autora oraz nazwę
szkoły i klasę.
Do prezentacji należy załączyć:
1) informację zawierającą dane osobowe autora - Załącznik nr 1
2) zgodę rodzica/opiekuna prawnego – Załącznik nr 2
Poprzez podanie danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego
imienia i nazwiska, w razie potrzeby, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
Bielsku-Białej i na innych nośnikach, w których będą prace prezentowane.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w szkole
Dyrektor szkoły wyznacza osobę odpowiedzianą za przeprowadzenie konkursu
w szkole. Opiekunowie uczniów, którzy zostali laureatami konkursu zostaną
powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.
Sposób przekazania pracy konkursowej:
Prezentację multimedialną nagraną na płytę CD oraz
informację pisemną
zawierającą dane dotyczące uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa,
nazwa szkoły wraz z adresem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna
szkolnego) - umieszczone w zaklejonej kopercie należy przesłać do dnia
25 kwietnia 2014 r. na adres:
Starostwo Powiatowe, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Wydział Zdrowia
z dopiskiem : Konkurs na prezentację multimedialną „ Postaw na zdrowie
i odporność na stres”.
Organizator zastrzega sobie prawo a uczestnik wyraża na to zgodę:
do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w celach promocji zdrowia:
druku, publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania na stronach internetowych,
wydawnictwach Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
Ocena konkursowa zgłoszonych prezentacji multimedialnych:
Przekazane prezentacje zostaną ocenione przez niezależną, powołaną przez
Starostę Bielskiego Komisję Konkursową.
Podstawowe zasady oceny:
- zgodność z regulaminem,
- pomysłowość,
- kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału,
- atrakcyjność propozycji,
- poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,

-3- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu.
Komisja zadecyduje o przyznaniu I, II, III miejsca. Laureaci otrzymają cenne nagrody
rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Wszelkie kwestie sporne związanie z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
Werdykt Komisji Konkursowej jest nieodwołalny.
Rozstrzygnięcie Konkursu
Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 09 maja
2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 , sala
nr 122, I piętro. Rozpoczęcie godz. 10.00.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na rozdanie nagród
Regulamin Konkursu: http://www.starostwo.bielsko.pl/powiat/zdrowie w zakładce
promocja i ochrona zdrowia.

