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§ 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

§ 1.  
 ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem Konkursu na prezentację ”Czy o takiej Warszawie marzyłeś Panie Prezydencie?” w ramach projektu  
pt.: ”Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  
 

§ 2. 
CELE KONKURSU  

 

1. Wykonanie prezentacji fotograficznej porównującej Warszawę współczesną ze stolicą z czasów i planów 
Prezydenta Stefana Starzyńskiego.  

2. Zainteresowanie uczestników projektu osobą i życiem Prezydenta Stefana Starzyńskiego.  
3. Zapoznanie uczestników projektu z 5. letnimi rządami i planami rozwoju Warszawy przygotowanymi 

przez Stefana Starzyńskiego Prezydenta Warszawy 
4. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Stefanowi Starzyńskiemu. 

 
 

§ 3. 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

Uczestnikami Konkursu będą reprezentacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
 
 

§ 4. 
TEMATYKA KONKURSU 
 

 

Tematem Konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnych, swoistego teleportu  fotograficznego 
porównującego Warszawę czasów Stefana Starzyńskiego i współczesną stolicę oraz zakres realizacji pla-
nów rozbudowy gospodarczej przygotowanych przez tego Wielkiego Warszawiaka/Prezydenta i Jego ze-
spół doradczy. 
 

 

§ 5. 
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PREZENTACJI 
 

1. Prezentacja multimedialna, swoisty teleport fotograficzny  powinien trwać do 10 min. i zawierać nie więcej   
 niż 30 slajdów; powinien być wykonany w programie MS PowerPoint 2010 i starsze; zapis elektroniczny na CD 

2. Prezentacja powinna podejmować tematykę konkursową określoną w § 4. niniejszego regulaminu. 
3. Prezentacja powinna być zbudowana ze zdjęć (współczesnych i z lat prezydentury Stefana Starzyńskiego),  
     tekstów; może także zawierać inne formy przekazu informacji. 
4. Opis pracy powinien zawierać następujące dane: 
 

►  nazwę i dane teleadresowe placówki  

► Imiona i nazwiska wykonawców 
► Imię i nazwisko opiekuna reprezentacji 

 

5.  Ostatni slajd w prezentacji powinna stanowić bibliografia, którą posiłkowano się w jej przygotowaniu.  
 
 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 
 

1. Termin dostarczenia prezentacji: 
   wykonaną pracę należy dostarczyć do Fundacji BO WARTO do dnia 18 czerwca 2013 r. (decyduje data dostar-

czenia) na adres: Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15. 
 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu: 
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REGULAMIN Konkursu na PREZENTACJĘ   
”Czy o takiej Warszawie   

marzyłeś Panie Prezydencie?”   
realizowanego w ramach obchodów 120. rocznicy urodzin Stefana Starzyńskiego  

Biuro Edukacji 

IPN 

       PROJEKT  

         wspiera 
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     do dnia 10 lipca 2013 r. na stronie internetowej Fundacji pojawią się wyniki oceny ww. prezentacji oraz 
wykaz punktów zdobytych w pierwszym zadaniu w ramach projektu ”Stefan Starzyński – Warszawiak 
ponad wszystko”.   

3. Wręczenie dyplomów i nagród: 
     odbędzie się w II połowie października 2013 r. w DK Dorożkarnia (ul. Siekierkowska 28) podczas  

zakończenia projektu „Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko”. 
 

 
 

§ 7. 
JURY KONKURSU 

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2.    Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów: 
 

►  zawartość  merytoryczna  ►  estetyka wykonania  
i pomysł na pracę 

►  czytelność, przejrzystość,  
zwięzłość i spójność ►  bibliografia i źródła 

 

    3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 
 

§ 8. 
NAGRODY KONKURSU 

 

Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a zdo-
byte w Konkursie punkty będą wliczone do punktacji ogólnej projektu „Stefan Starzyński – Warszawiak ponad 
wszystko”. 10. 

    
      § 9. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany regulaminu Konkursu; 
b) przedstawienia nadesłanych prezentacji podczas podsumowania Projektu „Stefan Starzyński  

– Warszawiak ponad wszystko”; 
c) nieodpłatnego wykorzystania prezentacji konkursowych w raporcie nt. realizacji projektu  

”Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko!” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych 
Fundacji. 
 

2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się  
z Biurem Fundacji. 
 

 Fundacja BO WARTO  
00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15,  
www.fundacjabowarto.pl  
 tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40,  
e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

 

 Projekt współfinansująi 

  

http://www.fundacjabowarto.pl/

