
REGULAMIN III KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

JAK WYGLĄDA UKRAINA – PROPOZYCJA WYCIECZKI pt. 

„NAD BRZEGAMI UKRAIŃSKICH RZEK (OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZE, 

ZABYTKI, MIASTA I MIASTECZKA)” 

 

I. Organizator 

Instytut Filologii Słowiańskiej, Katedra Literatury Ukraińskiej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

II. Cele konkursu 

Popularyzacja wiedzy o Ukrainie, jej dziedzictwie kulturowym, historycznych 

powiązaniach polsko-ukraińskich, atrakcyjności turystycznej tego obszaru. 

 

III. Przedmiot konkursu 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej propozycję wycieczki wzdłuż 

wybranych rzek lub rzeki na Ukrainie, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych, krajobrazowych danego obszaru. 

 

IV. Uczestnicy 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Prezentację przygotowują samodzielnie lub w grupach 2. osobowych pod opieką 

nauczyciela np. geografii, historii, informatyki, j. rosyjskiego, j. polskiego, czy 

wychowania fizycznego (walor turystyczny), który służy pomocą i radą, zachowując 

jednak samodzielny charakter pracy uczniów. 

3. Z każdej szkoły może wziąć udział dowolna liczba uczestników lub grup 

uczestników. 

 

IV. Przebieg konkursu 

1. Na podstawie materiałów internetowych, przewodników turystycznych, 

materiałów własnych każda grupa uczestników przygotowuje jedną prezentację 

multimedialną poświęconą tematyce konkursu. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów cudzych (w tym internetowych 

i drukowanych) winno być opatrzone właściwym przypisem w bibliografii pracy. 

3. Proponowana prezentacja multimedialna powinna zawierać: 

 ogólne informacje o Ukrainie; 

 informacje ogólne dotyczące systemów rzecznych na Ukrainie; 

 informacje o osobliwościach przyrodniczych wybranych rzek lub rzeki 

Ukrainy, związanych z nią miastach i mniejszych ośrodkach, najciekawszych 

obiektach kulturowych, historycznych (rola wybranej rzeki w historii Ukrainy) 

wybranych miejscowości; 

 własna propozycja miejsc i obiektów związanych z rzekami Ukrainy, które 

warto zwiedzić, propozycja tras turystycznych, propozycja dojazdu; 



 dodatkowym atutem będą informacje o możliwości uprawiania sportów 

wodnych na prezentowanym obszarze; 

4. Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: 

 gruntowności zaprezentowanej wiedzy; 

 atrakcyjności ujęcia tematu; 

 walorów edukacyjnych; 

 samodzielności pracy; 

 szaty graficznej; 

 poprawności technicznej; 

5. Prace konkursowe przygotować należy na nośniku CD w programie PowerPoint 

w formacie z rozszerzeniem *ppt lub *pps. 

6. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane: 

imię i nazwisko autora (autorów) pracy, imię i nazwisko nauczyciela, sprawującego 

opiekę, pełna nazwa szkoły, klasa. Dane te powinny być umieszczone na początku 

każdej prezentacji, a także opisane na płycie i dołączone w formie papierowej. 

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac 

zgłoszonych do konkursu. 

8. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za wady techniczne lub 

usterki nadesłanych prezentacji. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

V. Termin i adres nadsyłania prac 

1. Termin nadsyłania prac upływa 14 marca 2014 roku. 

2. Prace należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Instytut Filologii 

Słowiańskiej KUL, Katedra Literatury Ukraińskiej, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14. 

 

VI. Jury 

1. Jury konkursu składa się z 3 pracowników oraz 3 studentów Filologii Ukraińskiej 

KUL. 

2. Jury konkursu wyłoni spośród wszystkich nadesłanych prac 3 najlepsze 

prezentacje. Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Przewiduje się 

również możliwość przyznania wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplom uczestnictwa. 

3. Decyzje jury konkursu są ostateczne, zaś wszystkie kwestie nieobjęte regulaminem 

rozstrzyga organizator. 

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas oficjalnego 

rozstrzygnięcia konkursu, które odbędzie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II w dniu 25 marca 2014 roku. 

2. Podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu zaprezentowane zostaną 

najciekawsze prace. 



3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na stronie Instytutu Filologii 

Słowiańskiej pod adresem http://www.kul.pl/instytut-filologii-slowianskiej,1154.html 

do końca marca 2014 roku. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursach. 

2. Podane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane 

będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

http://www.kul.pl/instytut-filologii-slowianskiej,1154.html

