
KONKURS „EPOKOWE WYDARZENIE” 

 
EDYCJA II  

 

„DLACZEGO LUBIMY RYWALIZACJE SPORTOWE” 
 

 
TEMAT PRAC KONKURSOWYCH: 

PIĘKNO RYWALIZACJI SPORTOWEJ 

 

 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizator i cele konkursu 

 

§1 

Organizatorem konkursu „Epokowe Wydarzenia” jest Liceum Ogólnokształcące 

im. Cypriana  Kamila Norwida w Radzyminie z siedzibą przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 26, 

05-250 Radzymin. 

 

§2 

Celem konkursu jest:  

1. Kształtowanie postaw opartych na dobru, pięknie i prawdzie. 

2. Rozwijanie aktywności intelektualnej i kształtowanie postaw twórczych. 

3. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni młodego człowieka. 

4. Kształcenie predyspozycji do rozpoznawania wartości moralnych i ich hierarchizacji. 

5. Poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez działania innowacyjne. 

6. Kształcenie umiejętności krytycznej i obiektywnej oceny zjawisk kulturowych, 

społecznych i historycznych. 

7. Zachowanie tożsamości kulturowej wobec globalizacji świata. 

8. Rozumienie roli mediów we współczesnym świecie oraz mechanizmów manipulacji. 

 

§3 

Konkurs jest współfinansowany przez Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego 

im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie 

 

§4 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych powiatu wołomińskiego. 

 

§5 

1. Do konkursu można zgłaszać prace realizujące temat konkursu w trzech kategoriach – 

sprawozdanie, praca plastyczna, praca multimedialna. 

2. Każdy uczestnik konkursu może brać udział w każdej z kategorii. 

 

§6 

Konkurs trwa od  1.III.2012 do 26.III.2012  (decyduje data stempla pocztowego). 

 

 

 

 



§7 

Prace należy składać bezpośrednio w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana 

Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3-go Maja 26 lub przesyłać na powyższy 

adres. 

 

II. Kategoria: sprawozdanie 

 

§8 

1. Uczestnik jest zobowiązany napisać w formie komputerowej sprawozdanie z imprezy 

sportowej. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać od 3 do 5 stron napisanych czcionką nr 12. 

3. Do wydrukowanego sprawozdania należy dołączyć jego zapis na dysku CD. 

4. Sprawozdanie powinno być opisane według załączonego do regulaminu wzoru. 

 

III. Kategoria: praca plastyczna 

 

§9 

1. Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną ilustrującą hasło tegorocznej 

edycji. 

2. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych: 

 rysunek (format A4 lub A3 wykonany dowolną techniką, 

 praca malarska (format A4 lub A3), 

 plakat (format A1 lub A2). 

3. Praca plastyczna powinna być opisana według załączonego do regulaminu wzoru. 

 

IV. Kategoria :praca multimedialna 

 

§10 

1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wykonać prezentację multimedialną poświęconą 

historii olimpiad lub historii Euro. 

2. Praca może mieć formę: 

 prezentacji multimedialnej w programie Power Point (do 15 slajdów), 

 filmu (maksymalnie 5 minut materiału opatrzonego komentarzem), 

 fotoreportażu (do 25 zdjęć opatrzonych komentarzem). 

3. Praca może być indywidualna lub zespołowa. Zespół powinien się składać z maksymalnie 

3 osób. 

4. Na końcu pracy multimedialnej należy umieścić bibliografię i źródła dokumentów 

graficznych. 

5. Praca multimedialna powinna zawierać imiona i nazwiska autorów oraz ich zdjęcia. 

6. Dodatkowo dysk CD powinien być opisany według załączonego do regulaminu wzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Wymagania jury 

 

§11 

Oceny prac dokona Jury Konkursu w składzie: 

1) dr Urszula Zimińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 

Norwida w Radzyminie, 

2) ekspert z zakresu tematyki sportowej, 

3) nauczyciel wiedzy o kulturze, 

4) opiekun koła plastycznego, 

5) nauczyciel informatyki, 

6) przedstawiciel opiekunów nadzorujących wykonanie prac przez młodzież. 

 

 

§12 

Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§13 

1. Finał konkursu, połączony z prezentacją nagrodzonych esejów i prac multimedialnych 

oraz pokonkursową wystawą prac plastycznych odbędzie się 30 marca 2012 r. w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul Konstytucji 3-go 

Maja 26  

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną wcześniej powiadomione pisemnie o udziale 

w finale konkursu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§14 

Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania prac zgłoszonych do konkursu na stronie 

internetowej Liceum w celu popularyzacji konkursu, podając dane autora oraz umieszczania 

prac i nazwisk autorów w folderze szkoły i innych materiałach w celu promocji szkoły. Z tego 

tytułu autorom prac nie będą przyznawane honoraria. 

 

§15 

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane samodzielnie. 

 

§16 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

 

Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 786 50 15 

lub wysyłając pytania na adres e-mail: LO_Radzymin@op.pl 
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