
Regulamin konkursu „Czy znasz DNA swojego telefonu?” 

1. Konkurs  jest  organizowany  w  ramach  obchodów  Tygodnia Edukacji  Globalnej  w  Zespole  Szkół  

Politechnicznych  im. Bohaterów  Monte  Cassino  we  Wrześni  i  jest  jednym  z  zadań  

wynikających  z  założeń  projektu  „Moja  szkoła  szkołą  humanitarną”.  Organizatorami konkursu 

są p.Marta  Nowak  oraz  p.Monika  Załuska - koordynatorki projektu.   

2. Przedmiotem konkursu są projekty opowiadające o globalnych wyzwaniach związanych z produkcją 

telefonów komórkowych.  

3. Dozwolony format  zgłoszonych prac to prezentacja  multimedialna. 

Prezentacja  powinna  zawierać  co najmniej  15  slajdów, nie  więcej  niż  20, w  tym  stronę  tytułową i  

ostatni  slajd  z  wykazem  źródeł, z  jakich  korzystali  uczniowie  oraz  imię , nazwisko  i  klasę  autorów  

prezentacji.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,  zespoły max.3-osobowe mogą zgłaszać uczniowie 

wszystkich klas szkoły. 

5. Uczniowie  biorący  udział  w  konkursie  mogą, ale  nie  muszą   korzystać  z  materiałów  

stanowiących  Załącznik nr  1  regulaminu. 

6. Zgłoszenia do konkursu  są przyjmowane  przez organizatorów  konkursu osobiście  lub  drogą  

mailową  na  adres: marta.nowak@zspwrzesnia.pl; monika.zaluska@zspwrzesnia.pl  do dnia   

22.11.2019  do godz. 14.00 . 

7. Zespoły mają czas do dnia   27.11.2019 do godz. 14.00  na dostarczenie wykonanych prac  na  

podpisanym  nośniku  pamięci  (pendrive  lub  płyta  CD)  do  organizatorów  konkursu. 

8. Ogłoszenie wyników i powiadomienie o wygranej nastąpi dnia  29.11.2019 na  dużej  przerwie  

(godz.10.15) w sali  A203 (budynek  WSCKU). 

9. Nagrodą w konkursie jest  nagroda  rzeczowa  oraz  dyplom. 

10. W  skład  komisji konkursowej wchodzą:  

Przewodnicząca - Magdalena  Kostecka, wicedyrektor  ZSP 

Członek - Marta  Nowak, nauczyciel  ZSP 

Członek – Monika  Załuska, nauczyciel  ZSP 

11. Komisja  konkursowa  wyłoni  najlepszą  pracę  na podstawie pięciostopniowej punktacji 

przyznawanej w kategoriach:  

a. merytoryczne zgłębienie zadanego tematu,  

b. przystępność w odbiorze prezentowanych informacji,  

c. przestrzeganie zasad z handoutu "Jak mówić niestereotypowo o ludziach na świecie" 

(Załącznik nr 2) 

d. oryginalność formy  

12. Z  obrad  komisji  konkursowej  zostanie  sporządzony  protokół  wraz  z  załączonymi  kartami  

oceny  poszczególnych  prezentacji. 

13. Prace zgłoszone do konkursu będą upublicznione w mediach społecznościowych szkoły  i  na  

stronie  internetowej.  

14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Regulamin przez cały czas 

trwania konkursu znajduje się do wglądu u  organizatorów  i  na  stronie  internetowej  szkoły. 
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Załącznik nr 1 - materiały merytoryczne  dotyczące globalnego wyzwania związanego  z produkcją 

telefonów komórkowych  

 

● Strona internetowa stworzona przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności, z materiałami na temat 

surowców potrzebnych do produkcji m.in. telefonów komórkowych www.surowce.igo.org.pl/ 

● Animowany film “Tajemnica twojego smartfona” https://www.youtube.com/watch?v=gD2-1E8vlXY 

 

● Animowany film “Story of electronics” 

https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78  

● Strona internetowa Fundacji “Kupuj odpowiedzialnie” na temat elektroniki w tym telefonów 

www.ekonsument.pl/a_c32_elektronika.html 

 

Załącznik nr 2: „Jak mówić niestereotypowo o ludziach na świecie" 

www.pah.org.pl/app/uploads/2018/02/2018_materialy_edukacyjne_HANDOUT_jak_mowi_niestereotypo

wo.pdf 
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