
*Karta zgłoszeniowa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania ze strony internetowej biblioteki 

(www.bpsiedlce.pl) 

JESTES MY TWÓ RCAMI KSIĄŻ KI ELEKTRÓNICŻNEJ 

RŻEKA WISŁA MIEJSCEM MÓICH CIEKAWYCH ÓDKRYĆ 

TURYSTYCZNYCH 

Zaproponuj własną trasę turystyczną biegnącą wzdłuż rzeki Wisły. Przedstaw i opisz ciekawe, według 

Ciebie, miejsca przez które, przepływa królowa polskich rzek, godne zobaczenia. Pamiętaj nie muszą to być 

powszechnie znane miejscowości. 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (kl. IV-VI) oraz gimnazjów z 

terenu województwa mazowieckiego. 

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielna praca literacko-graficzna w programie PowerPoint. 

3. Prace konkursowe powinny być dziełem jednej osoby i zawierać maksymalnie 25 slajdów. 

4. Należy pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji między częściami składowymi slajdów (tekstem, 

zdjęciami, filmem, muzyką, efektami dźwiękowymi, animacją). 

5. Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów konkursu, oceniać będzie treść pracy, a także szatę 

graficzną w postaci animacji, dźwięku, rysunków, zdjęć, itp. 

6. Istotne znaczenie ma oryginalność i pomysłowość w wykonaniu prezentacji. 

7. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio  

w programie Microsoft PowerPoint. Jako nazwę pliku należy wpisać imię i nazwisko autora. 

8. Praca musi być dostarczona na płycie CD lub DVD, opisanej nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem 

autora pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.* 

9. Prezentacje należy składać do dnia 15 maja 2017 roku na adres: 

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej 

ul. Mieczysława Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce 

Prace można składać osobiście lub wysłać na podany adres z dopiskiem 

„Konkurs na książkę elektroniczną”. 

10. Termin składania prezentacji upływa z dniem 15.05.2017 r.  

11. Podsumowanie konkursu odbędzie się na początku czerwca 2017 r.  

12. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody. 

13. O wynikach uczestnicy będą mogli dowiedzieć się ze strony internetowej biblioteki (www.bpsiedlce.pl). 

14. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji biblioteki. 

Organizatorzy: 

Anna Mirońska 

25 644 17 16 wew. 220 

a.mironska@bpsiedlce.pl 

Katarzyna Czarnocka- Pasztor 

25 644 17 16 wew. 218 

k.pasztor@bpsiedlce.pl 
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