
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  

w Opolu 

 

Regulamin XIV Międzyszkolnego Konkursu  

„Moja podróż – jedno kółko, dwa kółka, cztery kółka  

– czyli jak podróżujemy?” 

 

Zakres tematyczny: 

XIV Międzyszkolny Konkurs „Moja podróż” będzie realizowany w dwóch 

kategoriach: 

- Kategoria I – Uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI, 

- kategoria II – Uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII 

 

Przygotowanie pracy konkursowej: 

 W ramach konkursu uczeń przygotowuje prezentację multimedialną (pkt. 1) 

lub krótki film (pkt. 2), przedstawiając swoją podróż, którą odbył dzięki różnym 

środkom transportu. Prace powinny zawierać wyłącznie autorskie zdjęcia uczniów. 

W tym roku ocenie będą podlegały prace oraz sposób prezentacji ich podczas 

spotkania z podróżnikiem (czas wystąpienia ucznia do 5 minut). 

1. Prezentacja multimedialna (do 15 slajdów): 

 powinna  zostać wykonana w programie MS Office PowerPoint lub 

OpenOffice.org 

 prezentacja powinna zawierać autorskie zdjęcia uczestników 

konkursu, może zawierać również pliki dźwiękowe w zależności od 

koncepcji pracy, umiejętności uczniów i przygotowanych materiałów 

 prezentację przedstawi uczeń podczas finału konkursu (czas 

wystąpienia do 5 minut) 



2. Film autorski: 

 wykonany w formacie avi, wmv, dvd (czas filmu do 5 minut) 

 w filmie należy wykorzystać wyłącznie autorskie zdjęcia i własne 

filmy 

 film zaprezentuje podczas finału konkursu (czas wystąpienia do  

5 minut) 

Uczestników konkursu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów prosimy  

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)  

i dostarczenie oświadczenia wraz z pracą konkursową do Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Opolu ul. Katowicka 35 45-061 Opole do 19 listopada 2021r. 

 

Finał konkursu: 

1. Prace konkursowe oraz oświadczenia należy dostarczyć do PSP nr 2  

w Opolu ul. Katowicka 35 45-061 Opole do 19 listopada 2021r. 

2. Podsumowanie konkursu nastąpi późną jesienią 2021r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu, ul. Katowicka 35 

45-061 Opole (termin podsumowania będzie dostosowany do gościa 

specjalnego, o czym poinformujemy Państwa w zaproszeniu). W czasie 

podsumowania jury (w skład, którego wejdą znani podróżnicy) wręczy 

nagrody najciekawszym prezentacjom podróży dla każdej z dwóch 

kategorii. 

3. Podsumowanie konkursu będzie częścią spotkania uczniów ze znanym 

polskim podróżnikiem (w poprzednich latach byli to: Krzysztof Wielicki, 

Elżbieta Dzikowska, Generał Mirosław Hermaszewski, Jasiek Mela, Maciej 

Stańczyk, Olgierd Neyman, Alicja Wujec – Kaczmarek, Renata  

Ruman – Dzido, Janusz Berdzik, Marcin Szymański). 

4. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. 


