
 

SZKOLNY KONKURS 
„Z BRONISŁAWEM MALINOWSKIM NA TY” 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na prezentację multimedialną. 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o wybitnym polskim sportowcu, lekkoatlecie, 
mistrzu olimpijskim, medaliście mistrzostw świata i Europy – Bronisławie Malinowskim. 
 

Regulamin 
konkursu „Z Bronisławem Malinowskim na ty” 

 
Organizator: 

1. Nauczyciele wychowania fizycznego, 
2. Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. 

 
Uczestnicy: 

1. Uczniowie klas I – II I Liceum Ogólnokształcącego  w Tomaszowie Mazowieckim. 
 
Cele: 

1. Propagowanie wiedzy na temat Bronisława Malinowskiego. 
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. 

 
Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.05.2021. 
2. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 20.05.2021. 
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac Organizatorowi w celach promocyjnych oraz do wydania 
rozstrzygnięcia. 

4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

5. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa, nadesłane po terminie nie będą 
podlegały ocenie. 

 
Wymagania dotyczące pracy: 

1. Prezentacje konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymiw programach: 
Power Point lub Libre Office Impress. 

2. Praca powinna zawierać 10-20 slajdów (z automatycznym ustawieniem przechodzenia 
slajdów jeden po drugim) na temat wybitnego sportowca – Bronisława 
Malinowskiego. 

3. Ostatni slajd musi być informacją o wykonawcy prezentacji (imię, nazwisko, klasa). 
 
Ocena prac konkursowych: 

1. Prace należy przesłać w formie pliku cyfrowego na adres:  1lokonkurs1lo@gmail.com 
W wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę uczestnika. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 04.06.2021 poprzez opublikowanie imienia i 
nazwiska ucznia/uczniów – laureatów konkursu na stronie internetowej szkoły. 

3. Wybrane prace mogą pojawić się na stronie szkoły. 
Nagrody: 



 

1. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody. 
2. Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni cząstkową oceną  celującą z wychowania 

fizycznego oraz z informatyki. 
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, które zostaną przesłane w formie 

cyfrowej na wskazane adresy mailowe. 
 


