REGULAMIN KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
DLA SZKÓŁ REALIZOWANEGO W RAMACH KAMPANII NIEZAPOMINAJKOWEJ
Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu.
Udział w konkursie biorą wyłącznie członkowie szkolnego koła LOP.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Oceny prac dokonuje powołana przez LOP Okręg we Wrocławiu 3- osobowa komisja konkursowa.
Termin dostarczenia prac – 30 września 2017 r. Adres: LOP Okręg we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90,
50-357 Wrocław.
6. Formą pracy jest prezentacja multimedialna pt. „Zwierzyna łowna i nie tylko”.
Praca powinna być dostarczona na nośniku CD podpisanym pełnym imieniem, nazwiskiem i wiekiem
autora, imieniem i nazwiskiem opiekuna pracy oraz pełną nazwą placówki, której autor jest uczniem.
7. Prace muszą być indywidualne – nie będą podlegały ocenie prace zbiorowe, wykonane przez kilku
uczestników.
8. Przy ocenie prac komisja konkursowa uwzględnia: szczegółowość, oryginalność, estetykę,
samodzielność.
9. Liga Ochrony Przyrody - Okręg we Wrocławiu przyznaje laureatom w 3 kategoriach: I - szkoły
podstawowe, II – gimnazja, III - szkoły ponadgimnazjalne łącznie 9 nagród i 6 wyróżnienia.
10. Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na
podsumowaniu Kampanii Niezapominajkowej w listopadzie 2017 r.
11. LOP Okręg we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystywania prac nadesłanych
na konkurs.
12. Do przesłanych prac konkursowych należy obowiązkowo dołączyć:
• listę autorów prac wg wzoru:
1.
2.
3.
4.
5.

pieczątka nagłówkowa
placówki

Lp.

Imię i Nazwisko autora pracy

Kategoria
szkolna Imię i Nazwisko opiekuna pracy
SP/G/PG

Łączna ilość prac: .........
czytelny podpis opiekuna koła LOP

•

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

ankietę ewaluacyjną wg załącznika.

13. Prace konkursowe, które nie zostaną zatrzymane (pkt. 11 regulaminu) należy odebrać w terminie 1-go
miesiąca po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.

załącznik

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACJI
KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
DLA SZKÓŁ REALIZOWANEGO W RAMACH KAMPANII NIEZAPOMINAJKOWEJ
Drodzy Nauczyciele!
Serdecznie prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Wasze szczere wypowiedzi i uwagi
dotyczące konkursu ułatwią nam zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu.
Wypełniając ankietę należy oznaczyć krzyżykiem wybrany wariant (warianty) odpowiedzi oraz odpowiedzieć na
pytania.

1. Informacje na temat konkursu i jego regulaminu uzyskał(a) Pan(i):
a. bezpośrednio w biurze LOP,
b. z informacji pisemnej,
c. od innego nauczyciela,
d. od ucznia,
e. od rodziców,
f. za pośrednictwem Internetu.
2. Regulamin Konkursu był dla Pani:
a. zrozumiały,
b. niezrozumiały,
c. nie mam zdania.
3. Czy jest Pan(i) zadowolona / zadowolony z udziału uczniów w konkursie?
a. tak (dlaczego?) ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b. nie (dlaczego?) ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
c. nie mam zdania.
4. Czy chciał(a)by Pan(i) coś zmienić w przebiegu konkursu?
a. tak (co? i dlaczego?) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
b. nie,
c. nie mam zdania.
5. Czy przewiduje Pan(i) udział uczniów w kolejnej edycji konkursu?
.................................................................................................................................................

Za wypełnienie ankiety dziękujemy

