
Konkurs	  informatyczny	  na	  zakładkę	  do	  książki	  

Regulamin	  konkursu	  

I. Postanowienia	  ogólne:	  
1. Konkurs	  realizowany	  jest	  w	  ramach	  projektu	  „	  Twoje	  dane	  -‐Twoja	  sprawa”	  
2. Konkurs	  skierowany	  jest	  do	  uczniów	  ZSCH	  w	  Bydgoszczy	  

II. Temat	  konkursu	  
1. Projekt	  zakładki	  do	  książki	  promujący	  treści	  	  prawa prywatności  i  ochrony danych 

osobowych wykonany w dowolnym programie graficznym.	  
2. Czas trwania konkursu:  1 luty	  -‐	  	  28	  lutego	  2017	  r	  
3. Organizator konkursu:	  nauczyciel	  informatyki	  Grażyna	  Gizler	  

III. Cele	  konkursu	  
1. Zainteresowanie	  młodzieży	  informatyką	  i	  grafiką	  komputerową	  
2. Zapoznanie	  uczniów	  z	  najważniejszymi	  zasadami	  dotyczącymi	  bezpieczeństwa	  naszych	  

danych	  osobowych	  w	  Internecie,	  
3. Upowszechnienie	  wiedzy	  na	  temat	  prawa	  prywatności	  i	  	  ochrony	  danych	  osobowych	  
4. Uświadomienie	  uczniom,	  jakie	  zagrożenia	  naszej	  prywatności	  czekają	  na	  stronach	  

internetowych	  i	  jakie	  zagrożenia	  wiążą	  się	  z	  publikacją	  zdjęć	  na	  różnych	  portalach	  
społecznościowych.	  

5. Wyłonienie	  najlepszego	  projektu	  	  zakładki	  do	  książki.	  
	  
IV. Warunki	  uczestnictwa	  w	  konkursie	  

	  
1. W	  konkursie	  biorą	  udział	  uczniowie	  ZSCh	  
2. Projekty	  konkursowe	  mogą	  być	  realizowane	  oraz	  zgłaszane	  indywidualnie	  lub	  zespołowo	  
(	  zespół	  2-‐osobowy)	  

3. Uczestnik	  lub	  zespół	  zgłasza	  tylko	  jedną	  pracę,	  która	  ma	  postać	  dwustronnej	  zakładki	  do	  
książki	  wykonanej	  w	  dowolnym	  programie	  graficznym.	  

4. Udział	  w	  konkursie	  jest	  równoznaczny	  z	  oświadczeniem,	  iż	  dostarczone	  prace	  są	  
oryginałami	  autora,	  a	  ich	  treść	  nie	  narusza	  dóbr	  prawnie	  chronionych.	  

5. Uczestnictwo	  w	  konkursie	  jest	  jednoznaczne	  ze	  	  zrzeczeniem	  się	  praw	  autorskich.	  

III.	  	  Forma	  prezentacji	  pracy	  konkursowej	  

1. Projekt	  powinien	  być	  przedstawiony	  w	  wersji	  kolorowej	  i	  czarno-‐białej	  
2. W	  swej	  treści	  nie	  może	  zawierać	  elementów	  obraźliwych.	  
3. Wykonany	  w	  dowolnym	  programie	  graficznym	  
4. Pliki	  powinny	  być	  zapisane	  w	  formacie:	  PDF,	  dodatkowo	  w	  dowolnym	  JPG/TIFF	  

IV.	  	  Miejsce	  i	  termin	  składania	  prac	  konkursowych	  

1. Prace	  należy	  składać	  do	  dnia	  28	  lutego	  do	  nauczyciela	  informatyki	  	  pani	  Grażyny	  	  Gizler	  
2. Prace	  konkursowe	  nie	  spełniające	  wymagań	  o	  których	  mowa	  w	  regulaminie	  nie	  będą	  

podlegały	  ocenie	  komisji	  konkursowej	  
3. Prace	  dostarczone	  po	  terminie	  nie	  będą	  oceniane.	  
4. Organizator	  nie	  zwraca	  prac	  

	  



V. Kryteria	  oceny	  prac	  konkursowych	  

Jury	  w	  ocenie	  prac	  konkursowych	  weźmie	  pod	  uwagę	  przede	  wszystkim:	  

§ Pomysłowość	  
§ Oryginalność	  ujęcia	  tematu,	  estetykę,	  konsekwencję	  w	  wykorzystaniu	  elementów	  

graficznych.	  
	  

VI. Nagrody	  

Na	  	  stronie	  internetowej	  szkoły	  oraz	  w	  	  bibliotece	  szkolnej	  zostanie	  umieszczona	  informacja	  
o	  nagrodzonym	  projekcie,	  który	  po	  wydrukowaniu	  przekazany	  zostanie	  uczniom	  szkoły	  
podstawowej	  .	  

VII. Ocena	  prac	  konkursowych	  

Zwycięskie	  prace	  zostaną	  wybrane	  przez	  komisję	  konkursową	  w	  składzie:	  

Grażyna	  Gizler,	  Iwona	  Pacek,	  Anna	  Różak,	  Wioletta	  Lubańska	  

	  

 	  

	  

	  


