
GIMNAZJUM NR 16 

w Częstochowie 

ul. Ułańska 5/7 

tel. 34-365-76-74  

adres e-mail: g16@edukacja.czestochowa.pl 
 

 

Częstochowa, 25.04.2017 r. 
 

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych do udziału  

w XII POWIATOWYM KONKURSIE INFORMATYCZNYM - organizowanym przez 

Gimnazjum nr 16 na najlepszą prezentację multimedialną swojej szkoły lub swojej klasy. 
 

„Moja szkoła, moja klasa” 
 

Warunki uczestnictwa: 
 

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum. 

2. Prezentacje muszą być wykonane w programie Microsoft PowerPoint i powinny zawierać 

maksymalnie do 35 slajdów. Rozmiar prezentacji nie może przekroczyć 180MB. 

3. Prezentacje muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą zawierać gotowych szablonów 

projektu. 

4. W prezentacji mogą być wykorzystywane zdjęcia w formacie jpg lub bmp, animacje, rysunki 

clipart, galeria WordArt, tabele, wykresy, filmy, podkłady muzyczne, narracje autora, dźwięki, 

hiperłącza. 

5. Prezentacje należy zapisać na płycie CD-R (nazwa pliku – to skrót nazwy szkoły oraz imię  

i nazwisko autora prezentacji, np. G16JanNowak).                                                                               

6. Płytę należy opisać danymi: nazwa szkoły, adres szkoły, adres e-mail szkoły, imię 

i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna (wymienione dane należy umieścić również na 

płycie w pliku - Dane.txt). 

7. Prezentację do 100 MB opisaną jak powyżej można zamiast dostarczać na płycie przesłać na adres 

poczty elektronicznej: pracowniag16@wp.pl z tytułem Konkurs „Moja szkoła, moja klasa” 

8. Prezentacja, którą nie będzie można otworzyć – nie będzie oceniana. 

9. Do pracy ucznia należy dołączyć zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka przez organizatorów Konkursu (w przypadku przesyłania pracy drogą 

elektroniczną należy dołączyć zeskanowaną zgodę).  
 

Termin składania prac – do 26.05.2017 r. 
W przypadku prac zapisanych na nośnikach CD płyty należy składać w zamkniętych kopertach (osobiście 

do sekretariatu Gimnazjum nr 16 lub można wysłać pocztą na adres szkoły). Na kopercie należy umieścić 

napis: 
                       

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „Moja szkoła, moja klasa”. 
 

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie organizatora: www.g16.edukacja.czestochowa.pl 

Trzy najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi (akcesoria 

komputerowe). Szkoły, z których pochodzą zwycięzcy – zostaną powiadomione o terminie wręczenia 

nagród. Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie otrzymają podziękowania. 
 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom ciekawych pomysłów  
i wiele radości przy ich realizacji ! 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

mgr Jarosław Nurek 

mgr Janusz Frej 

mailto:pracowniag16@wp.pl


 

Zgoda rodzica / prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka przez organizatorów Konkursu 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko syna/córki) 

 

przez Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie w zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia Powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną pt. „Moja szkoła, moja  

klasa” - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) 

 
 

 

 

……………………………..…………………….…………………………….. 
 Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 


