II Powiatowy Konkurs Geograficzny
organizowany przez
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Anny Jenke w Jarosławiu

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu geograficznego są
Chcielibyśmy w nim zachęcić uczniów do:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

.

rozwijania wiedzy o ochronie środowiska i wzbudzenie postaw proekologicznych,
poszerzania wiedzy o pasach krajobrazowych świata,
rozwijania umiejętności pracy z programem PowerPoint:
doskonalenie umiejętności pracy z mapą konturową świata
motywowanie do poznania mapy świata,
stworzenie możliwości wykorzystania wiedzy informatycznej do nauki geografii a tym samym
poszerzenie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK.

Zakres wymagań do konkursu:
✓ Uczestnicy mają za zadanie wykonać prezentację multimedialną na temat wybranych przez siebie
dwóch Parków Narodowych z każdego kontynentu, w której w sposób ciekawy i niebanalny pokażą
najbardziej interesujące elementy przyrody ożywionej, nieożywionej, krajobrazy, gejzery, jeziora
wodospady itp.
✓ Każdy ze slajdów powinien być opatrzony WŁASNYM, krótkim komentarzem.
✓ Uczestnicy mogą korzystać z różnych źródeł (ostatni slajd powinien zawierać ich spis).
✓ Na załączonej do regulaminu mapce konturowej świata (zał. 3), należy zaznaczyć miejsca, w których
znajdują się opisywane Parki Narodowe, nadać jej tytuł, wykonać legendę i przesłać ją w wersji
elektronicznej na adres konkurs.geograficzny@interia.pl razem z załącznikami 1 i 2 oraz prezentacją.
Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII powiatu jarosławskiego i przeworskiego.
Zasady oceny prezentacji:
✓ Prace powinny być wykonane samodzielnie.
✓ Prace będą oceniane za ciekawe zdjęcia, komentarze, grafikę i inne możliwości technicznych
prezentacji multimedialnych.
✓ Mapka konturowa będzie oceniona za poprawność, estetykę.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli organizatora oraz
osoby zaproszone. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Terminy:
Przesłanie prac: do 16. 03. 2022 r.
Wyniki na stronie internetowej szkoły: 21. 03. 2022 r.
Wręczenie nagród planowane jest na 31. 03. 2022 r.
Informacje techniczne
✓ Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie pptx lub pps, podpisana godłem
słownym (imię i nazwisko tylko w karcie zgłoszenia (zał. 1).
✓ Pracę konkursową należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej do 16 marca 2022 roku
na adres konkurs.geograficzny@interia.pl
✓ Plik z pracą konkursową prosimy zatytułować tym samym godłem słownym, którym uczestnik
podpisał pracę konkursową.
✓ Wraz z pracą konkursową należy przesłać: skan mapki konturowej z naniesionymi Parkami
Narodowymi umieszczonymi w prezentacji, karty zgłoszenia i oświadczenia podpisanego
przez rodziców w/opiekunów prawnych.
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prezentacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest ona wykonana samodzielnie, nie
nagradzana w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora
pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
2. Prezentacja przesłana na konkurs przechodzi na własność Organizatora z zachowaniem praw autorskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji prac związanych z konkursem.
4. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez prawnych
opiekunów autora pracy.

Organizator:
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu
Kontakt telefoniczny: 733 233 133 lub na adres: konkurs.geograficzny@interia.pl

Załącznik 1
Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

Telefon lub e-mail kontaktowy nauczyciela

Dane teleadresowe szkoły: pełna nazwa
szkoły, adres szkoły, numer telefonu

Załącznik 2
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................
w konkursie geograficznym zorganizowanym przez Publiczne Katolickie Liceum im. Anny Jenke w Jarosławiu.
Rozumiem i akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych
osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000).

.........................................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

Załącznik 3
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