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Regulamin regionalnego konkursu  

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ o PERU 

I. Organizatorzy konkursu 

Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach 

pod patronatem Honorowego Konsula Peru  Pana Wojciecha Giergiela 

II. Cele konkursu 

 Propagowanie wiedzy na temat geografii, historii i kultury Peru 

 Tworzenie projektów multimedialnych jako nowatorskiej pracy ucznia, zachęcanie uczniów 

do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności selekcji wiadomości 

oraz  prezentowania własnej koncepcji przedstawiania konkursowego tematu 

 Rozwijanie zainteresowań turystycznych i gastronomicznych. 

III. Uczestnictwo 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII powiatu tarnogórskiego, 

bytomskiego, piekarskiego i lublinieckiego  

 

IV. Tematy prac konkursowych: 

1. ATRAKCJE TURYSTYCZNE PERU 

2.  ŚLADAMI POLAKÓW W PERU 

3. KUCHNIA PERUWIAŃSKA 

Każdy z uczestników może nadesłać na Konkurs  tylko 1 pracę z wybranego przez siebie tematu 

 

V. Warunki uczestnictwa 

Konkurs trwa od 15.03.2021 do 16.04.2021 roku. Uczestnicy obowiązani są przysłać drogą 

elektroniczną prace konkursowe na adres. e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl z tematem „ZGŁOSZENIE 

DO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ” 

(otrzymanie  przez naszą szkołę pracy będzie w takim przypadku potwierdzane e-mailowo przez 

sekretariat ZSG-H; należy jednak mieć na uwadze, że dużych załączników czasami nie można 

przesyłać drogą e-mailową)   

Każdy uczestnik musi wraz z pracą nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy zeskanować i wysłać 

razem z pracą konkursową. 

VI. Forma prac konkursowych:  

- prezentacja multimedialna (ppt, pptx, odp, pdf max. 30 slajdów) 

. 

VII. Ocena prac:  

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie następujących 

kryteriów: 

- terminowość nadesłania zgłoszenia i pracy 
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- kompletność wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej 

- zgodność z założeniami Konkursu, 

- pomysłowość i oryginalność pracy, 

- samodzielność 

- atrakcyjność pracy 

W przypadku korzystania z gotowych publikacji (zdjęcia, artykuły itp.) prosimy o podanie źródła 

wykorzystanego materiału. 

VIII. Podsumowanie konkursu i nagrody 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23.04. 2021r.  Po rozstrzygnięciu konkursu przez organizatorów 

na stronach internetowych ZSGH umieszczona zostanie lista Laureatów Konkursu. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie ZSGH w Tarnowskich 

Górach. O szczegółach związanych z uroczystością wszyscy laureaci zostaną powiadomieni 

w specjalnym zaproszeniu.  

Laureaci I-III miejsca zostaną wybrani spośród 3 tematów konkursowych i otrzymają dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 

XIX. Postanowienia końcowe 

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie 

z niniejszym regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego 

imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach 

internetowych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem 

wyników Konkursu. 

 Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do 

celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dodatkowych informacji udzielają organizatorzy: 
 

Barbara Buszka      basia0309@gmail.com 

Wenancjusz Małota  malotaw@poczta.onet.pl 
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