
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

"WIRTUALNY ŚWIAT  ZSR-T w ZWOLENIU" 

- opracowanego i przeprowadzonego 

w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych 

im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu 

 

Pod patronatem Dyrekcji ZSR-T w Zwoleniu oraz Starostwa Powiatowego w Zwoleniu 

 

Organizatorzy: Renata Ozga, Michał Ciupak 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie informatycznym  

pt. „WIRTUALNY ŚWIAT  ZSR-T w ZWOLENIU” 
 

 

 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest: 

 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów naszej szkoły.  

 Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.  

 Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.  

 Przygotowanie uczniów  do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego                      

i zawodowego.  

 Wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości. 

 Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką informatyczną.  

 Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy                          

i umiejętności z zakresu informatyki.  

 Wyzwolenie ducha rywalizacji. 

 

 

 

Konkurs będzie polegać na stworzeniu strony internetowej z dowolnym 

wykorzystaniem języka HTML, PHP, CSS i innych dostępnych narzędzi webowych 

na temat Kierunków kształcenia jakie są dostępne w naszej szkole. 
 

 

STRUKTURA KONKURSU 

 

1. Zgłoszenia uczestników:  termin 30.04.2018 r. – 15.05.2018 r.  

Zgłaszać można się indywidualnie do nauczycieli:  

- Renata Ozga 

- Michał Ciupak  

 

2. Materiały do stworzenia strony internetowej uczestnicy otrzymają od organizatorów 

konkursu. 

 

3. Prace mają być dostarczone osobiście w terminie do 15.06.2018 r. w postaci: plików 

nagranych na płytę CD / DVD (płyta ma być opisana: Konkurs pt. „WIRTUALNY ŚWIAT  

ZSR-T w ZWOLENIU” Imię i nazwisko uczestnika, klasa) 



 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22.06.2018 r. 

 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki  

z Faszyzmem w Zwoleniu,  

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów Szkoły 

Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu. 

2. Przystępując do konkursu uczestnik: 

 oświadcza, że zgłoszone prace są jego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich. 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych  

z realizacją niniejszego projektu. 

 wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystania złożonych na niniejszy konkurs prac, na 

polu eksploatacji, publikacji. 

3. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić się do nauczycieli organizujących konkurs 

tj. Renaty Ozgi lub Michała Ciupaka w terminie 30.04.2018 r. – 15.05.2018 r.  
4. Strona internetowa ma być wykonana z dowolnym wykorzystaniem języka HTML, PHP, 

CSS i innych dostępnych narzędzi webowych. Prace mają zostać dostarczone do komisji 

konkursowej w terminie od 15.05.2018 r. do 15.06.2018 r. w postaci: plików nagranych na 

płytę CD / DVD (płyta ma być opisana: Konkurs pt. „WIRTUALNY ŚWIAT  ZSR-T 

w ZWOLENIU” Imię i nazwisko uczestnika, klasa) 

5. Materiały i treści do stworzenia strony internetowej zostaną dostarczone uczestnikom po 

zgłoszeniu się do konkursu.. 

 

 

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 

przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu,  

w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz warunki 

licencji na korzystanie przez Organizatora ze stworzonych stron internetowych przez Uczestników. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na 

formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

Prace mają być dostarczone osobiście. 

 

Adres dostarczania prac: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH im. Bohaterów Walki z Faszyzmem,  

ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń (sala 319, 323) 

 

 

Termin konkursu: 

Prace należy dostarczyć w terminie od 15.05.2018 r. do 15.06.2018 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.06.2011r. 

 

 

Ocena prac: 

Do oceny prac powołane zostanie Jury. Jurorzy będą oceniać wszystkie prace. Werdykt Jury jest 

ostateczny i niepodważalny. 

 

 



Nagrody: 

1. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe.  

2. Podziału nagród dokona jury. 

3. Nagrody finansowane są ze środków ZSR-T w Zwoleniu oraz Starostwa Powiatowego  

w Zwoleniu . 

4. Dostarczenie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli 

uczestnictwa w konkursie, a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

5. Decydując się na udział w niniejszym konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby związane z realizacją niniejszego konkursu. Organizator 

oświadcza, iż dane te będą wykorzystane wyłącznie w opisanym wyżej celu. 

 

Postanowienie ogólne: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


