
REGULAMIN KONKURSU  

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

 

„Polski ZŁOTY ma 100 lat”  

 

organizowanego 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  

w Radzyniu Podlaskim 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  

w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski. 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zwiększanie 

zainteresowania wiedzą o gospodarce i pieniądzu. 

2. Upowszechnianie wiedzy na tematy historii pieniądza oraz uświadomienie jak zmieniła 

się polska waluta od odzyskania niepodległości do dzisiaj. 

3. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania i analizy źródeł oraz 

zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów technikum ZSP w zawodzie technik ekonomista. 

2. Każdy zespół, składający się z dwóch uczniów może złożyć tylko jedną pracę. 

 

§4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej – prezentacji 

multimedialnej oraz wypełnionej karty zgłoszenia zgodnie z wymaganiami regulaminu. 

 

Prace należy złożyć do nauczyciela przedmiotów ekonomicznych p. Elżbiety Cybulskiej, na 

nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Praca 

konkursowa – Polski ZŁOTY ma sto lat”. 

 

Koperta powinna być opatrzona metryczką: imiona i nazwiska autorów oraz klasa. 

 



§5 

Organizacja konkursu 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Uczniowie wykonują prace konkursową w dwuosobowych zespołach. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w formie 

prezentacji multimedialnej na temat „Polski ZŁOTY ma sto lat” w Power Point – ilość 

slajdów maksymalnie 10. 

4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pacami własnymi uczniów, wcześniej 

niepublikowanymi. 

5. Pierwszy slajd powinien zawierać tytuł konkursu, a ostatni bibliografię. 

6. Najlepsza prezentacja wyłoniona przez Komisję konkursową będzie zaprezentowana 

podczas finału konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” 12 marca 2020r. 

 

§6 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa. 

2. Komisja będzie brać pod uwagę zgodność pracy z tematem i celami konkursu, 

oryginalność, czytelność prezentacji zagadnienia, atrakcyjność i ogólną estetykę pracy. 

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§7 

Terminy 

 

Termin dostarczenia prac: 21 luty 2020r. do godz. 8.00. 

Termin ogłoszenia wyników Konkursu: 22 luty 2020r. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 12 marca 2020r. podczas finału konkursu 

„PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ”. 

 

 

§8 

Nagrody w Konkursie 

 

Dla laureatów Konkursu przewidziano: 

- za I miejsce - 2 nagrody rzeczowe o charakterze edukacyjnym o wartości 400 zł, 

- za II miejsce - 2 nagrody rzeczowe o charakterze edukacyjnym o wartości 200 zł,  

- za III miejsce - 2 nagrody rzeczowe o charakterze edukacyjnym o wartości 100 zł. 
 

 

 

          Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  

            w Radzyniu Podlaskim 



Załącznik nr 1: 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie „Polski ZŁOTY  

ma 100 lat” 

 

 

 

Imię………………………………………………….. 

 

Nazwisko……………………………………………. 

 

Klasa…………………………………………………. 

 

 

 

 


