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Regulamin Konkursu Informatycznego „Mistrz LOGO”
na opowiadanie multimedialne wykonane
w środowisku Logomocja – Imagine
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy, ul Sarenki 20, 05540 Zalesie Górne; http://spzalesiegorne.pl przy współpracy z Ośrodkiem Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, 02-026
Warszawa, tel. 22 579-41-00; http://www.oeiizk.waw.pl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pan Zdzisław Lis objął honorowym patronatem Gminny
Konkurs Informatyczny.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, klas 4-6 z terenu Miasta i Gminy
Piaseczno.
4. Termin dostarczania prac: od 01 marca 2014r. do 21 marca 2014r.
5. Informacje o konkursie są zamieszczone na stronach internetowych:


http://spzalesiegorne.pl Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu
Górnym



http://www.zeas.piaseczno.eu Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
w Gminie Piaseczno
§2. CELE KONKURSU

1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych.
2. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy informatycznej ucznia.
3. Kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnej i twórczej pracy.
4. Wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązania problemów.
§3.PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie opowiadania multimedialnego
w środowisku Lokomocja -Imagine na temat:

„Odżywiaj się zdrowo, uprawiaj sport, żyj zdrowo!”
2. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej
publikowane ani nie były przedstawiane w żadnym innym konkursie.
1. Użyte grafiki w projekcie powinny być pobrane z innych źródeł (w tym pobrane z Internetu)
z poszanowaniem praw autorskich i podaniem źródeł. Mile widziany jest wkład pracy
w postaci własnej grafiki, czy też nagranie dialogów własnego autorstwa.
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2. Do pracy powinien być załączony wypełniony formularz (do pobrania ze strony konkursu)
oraz wszystkie pliki niezbędne do działania projektu.
§4. TERMINY
1. Termin przesyłania prac: od 01 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r. (liczy się data wysłania
e-maila, data stempla pocztowego lub data dostarczenia pracy do sekretariatu Szkoły
Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym).
2. Lista nadesłanych prac (autor i tytuł pracy) zostanie opublikowana 03 kwietnia 2014 roku na
stronie internetowej http://spzalesiegorne.pl .
3. Ogłoszenie wyników nastąpi
http://spzalesiegorne.pl .

18

kwietnia

2014

roku

na

stronie

internetowej

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu. Termin zostanie
podany 18 kwietnia 2014r. na stronie http://spzalesiegorne.pl .
§5. PRACE KONKURSOWE
1. Pracę konkursową (temat listu Pokaz LOGO) wraz z wypełnionym formularzem należy:


przesłać pocztą elektroniczną na adres pokazlogo@spzalesiegorne.pl

lub


nagrać na płytę CD, przesłać pocztą tradycyjną

lub


nagrać na płytę CD, dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej
im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20.

2. Nadesłane prace powinny być przygotowane specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu.
3. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę (opowiadanie multimedialne).
4. Liczba prac nadesłanych z jednej placówki edukacyjnej nie podlega ograniczeniu, każda
praca powinna być jednak przysłana oddzielnie.
5. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
§6. NAGRODY
1. Komisja konkursowa przyzna po 3 nagrody główne oraz po 3 wyróżnienia uczniom z
każdego poziomu, tj. z kl. IV, V i VI. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość
innego podziału nagród.
2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów. Nagrody ufunduje
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno pan Zdzisław Lis.
3. Decyzja Komisji konkursowej dotycząca podziału i formy nagród jest nieodwołalna (nie
podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie informacji pisemnej
na stronie organizatora konkursu http://spzalesiegorne.pl . Opinie Komisji konkursowej na
temat poszczególnych prac nie będą udostępniane.
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§7. PUBLIKACJA PRAC
1. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na stronach organizatorów:



http://spzalesiegorne.pl
http://logo.oeiizk.waw.pl

2. Organizatorzy konkursu gwarantują sobie pierwszeństwo publikacji i wykorzystania
w prezentacjach internetowych wszystkich prac zgłoszonych do konkursu – zawsze jednak
z określeniem autora projektu.
§8. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Ocenie podlegają:
a. zawartość merytoryczna – w tym, m. in. na ile praca pogłębia tematykę konkursu,
a prezentowane treści są opracowane przystępnie,
b. rozwiązania programistyczne – w tym odpowiednio zaprojektowana struktura
procedur, wykorzystanie w przemyślany sposób instrukcji iteracji (np. powtórz)
lub rekurencji,
c. walory artystyczne – w tym, własne zdjęcia i grafika,
d. pomysłowość i wkład pracy.
§9. KOMISJA KONKURSOWA
Komisja oceniająca zgłoszone prace będzie składać się z:
1. Nauczycieli informatyki w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym:
 Natalia Szymaszek
 Marta Ryżak
 Ewelina Głogowska
2. Przedstawicieli Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość w OEIiZK
w Warszawie:
 Wanda Jochemczyk
 Katarzyna Olędzka

§9. LITERATURA
1. Informacje odnośnie przygotowania opowiadania multimedialnego można znaleźć:




Borowiecka A., Edytor postaci Logomocji, OEIiZK
Walat A., Wprowadzenie do Logomocji, OEIiZK
Witryna internetowa http://logo.oeiizk.waw.pl
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Poniżej formularz konkursowy:
Temat, którego dotyczy zgłoszenie: „Odżywiaj się zdrowo, uprawiaj sport, żyj zdrowo!”
Termin oddania pracy: od 01 marca 2014r. do 21 marca 2014r.
opowiadanie multimedialne dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6)
imię
nazwisko
e-mail
nazwa szkoły

adres szkoły
klasa
imię i nazwisko
nauczyciela
informatyki
Czy grafika została
przygotowana
przez Ciebie?

Z jakich rozwiązań
programistycznych
jesteś dumny?
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