
REGULAMIN  KONKURSU NA PREZENTACJĘ  
 

„Paleniu nie, ludziom tak” 
 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół do walki z paleniem papierosów i e-papierosów, 
działający w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu.  

 2. W skład komisji konkursowej wchodzą: Aneta Blicharz,  Artur Dyrda, Marcin Kosecki 
 3. Celem konkursu jest przeciwdziałanie nałogowi palenia tytoniu oraz e-papierosów wśród 

młodzieży naszej szkoły oraz propagowanie zdrowego stylu życia związanego z unikaniem 

nałogów i nawiązywaniem relacji międzyludzkich bez nałogów. 

 4. Temat prac konkursowych brzmi: „Paleniu nie, ludziom tak”. Prace powinny dotyczyć 

tematyki negatywnych skutków palenia papierosów i e-papierosów oraz być antyreklamą 

palenia. Jednocześnie powinny propagować postawy prospołeczne i wskazywać na 

życzliwość i odpowiedzialność w relacjach międzyludzkich. 
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w  kategorii: 

 a) prezentacja multimedialna   

 6. Kryteria dotyczące prezentacji multimedialnej: 

 a) Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania: - wykonana w 

dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. Power Point, 

LibreOffice, itp.) i zapisana w jednym z formatów - ppt, pptx, odf, odp oraz 

wyeksportowana do formatu pdf. Prezentację należy udostępnić w formacie 

oryginalnym oraz pdf. 
 b) Prezentacja ma zawierać od 5 do 15 slajdów (czas prezentacji max 10 min.); powinna 

mieć stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa. 

 c) Kryteria oceny:  
• zgodność treści z tematyką konkursu,  

• pomysłowość,  
• oryginalność,   
• nowatorskie spojrzenie na temat,  

• walory artystyczne,  

• poprawność techniczna i merytoryczna,  
• dobór treści.  

 7. Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną, wykonaną samodzielnie prezentację. 

 8. Pliki należy zamieścić na szkolnej platformie Office np. w usłudze OneDrive oraz przesłać 

poprzez szkolną pocztę Outlook na służbowe adresy e-mail członków komisji konkursowej 

wymienionych w pkt. 2.  
 9. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs na prezentację Paleniu nie, ludziom tak”. 
 10. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, klasę oraz notatkę „Oświadczam, że 

zgłoszona przeze mnie praca została wykonana samodzielnie. Wykonując pracę nie 

naruszyłem praw autorskich innych osób”. 

 11. Konkurs trwa od 29 kwietnia do 29 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie 

się w I połowie czerwca za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Za zajęcie I, II i III 

miejsca przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe. 

 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich 

publicznej prezentacji. 
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych uczestników 

konkursu na stronie internetowej szkoły oraz na portalu społecznościowym szkoły, w 

ramach promocji akcji. 
 14. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z jego warunków oznaczać będzie 

niezakwalifikowanie pracy do konkursu. 
 15. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 


