REGULAMIN KONKURSU

I edycja
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
2. Celem konkursu jest:
 promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody, interesujących zjawisk fizycznych czy chemicznych oraz wyjaśniania ich natury,
 kształtowanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych
doświadczeń,
 rozwijanie zainteresowań światem przyrody,
 pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów.
3. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych na
terenie województwa lubelskiego.
4. Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania
filmu – do 3 minut.
5. Prace można przesyłać na nośniku CD lub pendrive.
Każdy nośnik należy włożyć do koperty A4 lub A5 i opisać wg schematu (metryczki):
imię i nazwisko ucznia/uczniów ……………………………………………………………………..
klasa ………………….
szkoła …………………………………………………………………………………………………
telefon i e-mail do szkoły……………………………………………………………………….……
imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia
………………………………………………………………………………………………………..

6.
7.
8.
9.

Metryczkę należy uzupełnić i nakleić na zamkniętą kopertę zawierającą nośnik z plikiem.
Kryteria oceny to poprawność merytoryczna, pomysłowość prezentacji, oryginalność pracy.
Prace, które nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do składania oryginalnych i samodzielnie wykonanych
prac z poszanowaniem praw autorskich.
11. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie i mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, a o ewentualnych zmianach poinformuje wszystkich uczestników.
14. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).
15. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie – www.urszulanki.lublin.eu
16. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas finału konkursu. W przypadku niestawienia się na
finał konkursu nagrody będą wysłane pocztą na koszt laureata.
17. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 podpisanie i przesłanie razem z pracą oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursu,
 przysłanie opisanej metryczką pracy wraz z kartą zgłoszenia, którą stanowi załącznik nr 1 do
regulaminu (jedna praca – jedno zgłoszenie).
18. Prace należy przesłać do dnia 25 maja 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
ul. Narutowicza 8, 20 - 004 Lublin
z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE
19. Niezależne jury wyłoni laureatów konkursu, których organizator poinformuje e-mailem (na adres
podany w metryczce) o terminie wręczenia nagród – do dnia 11.06.2018. Informacja o laureatach ukaże się także na stronie organizatora. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w czerwcu
2018 roku w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.
20. Koordynatorami konkursu są p. Iwona Jagła-Izdebska (nauczyciel chemii i fizyki) oraz p. Katarzyna Jaworska (nauczyciel biologii).
21. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na e-mail: sp-s.urszulankilublin@wp.pl.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS
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ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W LUBLINIE
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu:

___________________________________________________________________________
Klasa: _____________________________________________________________________
Tytuł pracy:
___________________________________________________________________________
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczestnika konkursu:
___________________________________________________________________________
Adres szkoły:
___________________________________________________________________________
Telefon do szkoły/nauczyciela zgłaszającego:
___________________________________________________________________________
E-mail do szkoły/nauczyciela zgłaszającego:
___________________________________________________________________________
Pieczątka szkoły

_______________________

Podpis i pieczątka
dyrektora szkoły

_______________________

Podpis nauczyciela
zgłaszającego

_____________________

Miejscowość i data ___________________________________________________________

Załącznik nr 2

KONKURS
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Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _____________________________________________
w konkursie „SCIENCE MOVIE” organizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Lublinie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
Oświadczam, że nadesłana praca została stworzona wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana wcześniej w innych konkursach.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Szkoły Podstawowej
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię i nazwisko –
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

_____________________________________________________
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu

