
FILMOWY  KONKURS
„DLACZEGO MATEMATYKA MOŻE PRZYDAĆ SIĘ W ŻYCIU”

Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach wraz ze

Stowarzyszeniem   Przyjaciół  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Ludwika  Holesza  
w Świerklanach „Inicjatywa”.

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Mpotęga” finansowanego z fundacji MBanku.
3. Konkurs na film adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy

Świerklany.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie filmu na temat użyteczności matematyki w

życiu codziennym.

Cel konkursu

Pozyskanie ciekawych materiałów stworzonych przez uczniów w celu wykorzystania ich na lekcjach
matematyki.

Czas trwania i przebieg konkursu
1. Konkurs rozpocznie się 20 listopada 2017r. i trwać będzie do 15 grudnia 2017r.
2. Konkurs jest 1-etapowy. 
3. Prace konkursowe, zapisane na nośniku danych ( np. płyta CD, pendrive), należy przedłożyć w

sekretariacie SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach lub przesłać w wersji elektronicznej na
adres spholesz@gmail.com.

4. Obrady jury odbędą się pomiędzy 16 a 20 grudnia 2017r. 
5. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród na gali podsumowującej projekt z

„Mamo, tato pomóżcie mi z matą!”, nie później niż dnia 21 grudnia 2017r. 

Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych z terenu gminy 

Świerklany, którzy wykonają i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku 
dostarczą swoją pracę do sekretariatu SP 1 w Świerklanach, lub prześlą w wersji 
elektronicznej na adres spholesz@gmail.com . 



2. Przedmiotem konkursu jest  nagranie  filmu (max 5-minutowego) reklamującego możliwość
wykorzystania wiadomości matematycznych w życiu codziennym.

3. Autorami filmu mogą być pojedyncze osoby lub grupy.
4. Praca może być wykonana z pomocą rodziców lub rodzeństwa.
5. Filmik należy zapisać na nośniku danych (płyta CD, pendrive). 
6. Uczestnik/uczestnicy konkursu może być autorem maksymalnie jednego filmu. 
7. Film powinien zawierać dane osobowe autora/autorów pracy (imię, nazwisko, e-mail)  oraz

tytuł. 
8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. 
9. Prace  przekazane  na  konkurs  nie  będą  zwracane,  stają  się  własnością  organizatorów  

i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych naszej szkoły.

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów : 
- zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu, 
- ocena merytoryczna, 
- ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 
- czytelność przekazu. 

2. Prace ściągnięte z Internetu zostaną zdyskwalifikowane. 
3. W skład jury, które dokona oceny prac wejdą nauczyciele matematyki i informatyki.

 
Nagrody konkursowe

1. Laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 
2. O podziale nagród zadecyduje jury biorąc pod uwagę poziom prac zgłoszonych do konkursu. 
3. Prace zakwalifikowane do konkursu, nagrodzone będą również oceną celującą 

z matematyki, z zakresu realizacji projektu.

Pozostałe ustalenia
1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 



Karta zgłoszenia 
GMINNY  KONKURS FILMOWY

„Dlaczego matematyka może przydać się w życiu?”
 
 
Imię , nazwisko, wiek, szkoła 

……………………………………………………………………….... ………………..

……………………………………………… …………………………………………….

Adres zameldowania…………………………………………………………… ………… 

Numer telefonu…………………………………………………………………..………..

Adres e-mail…………………………………..………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że jestem autorem w/w filmu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zgodnie z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz.926 j.t) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika 
Holesza w Świerklanach „Inicjatywa” na potrzeby związane z konkursem oraz na publikację 
danych w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia.  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Gminnego Konkursu Filmowego  
„Dlaczego matematyka może przydać się w życiu?” i akceptuję go w całości.  
 
 
......................................................... 
podpis autora 


