
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 
 

 
 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
A. Szkoła Podstawowa nr 23 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek. 
B. Koordynator konkursu: Trawczyński Rafał (szkola@rtrawczynski.pl). 

 
II. CELE KONKURSU 

A. Wyłonienie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu 
własnych zainteresowań informatycznych. 

B. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania 
nowych umiejętności. 

C. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. 
D. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań 
w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

 
III. UCZESTNICY KONKURSU 

A. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV - VII)  
oraz gimnazjów z Włocławka i powiatu włocławskiego. Udział uczniów  
w konkursie jest dobrowolny. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
A. Zadanie uczestników polega na wykonaniu, przy wykorzystaniu dowolnych 

programów oraz technologii, strony internetowej na wybrany przez uczestnika 
temat. 

B. Tematyka powinna być dostosowana do wieku autora oraz odbiorców. 
C. Zabrania się wykorzystywania elementów oprawy graficznej wykonanych 

przez osoby trzecie. 
D. Pracę należy przekazać (jedną z metod):  

1. pocztą elektroniczną na adres: sp23wloc@wp.pl z dopiskiem: 
KONKURS ADEPCI KODOWANIA. 

mailto:sp23wloc@wp.pl


2. dostarczyć na płycie CD/DVD do sekretariatu szkoły, 
3. umieścić na zewnętrznym hostingu (wymaga podania adresu strony  

w polu OPIS na karcie zgłoszeniowej); 
E. Na stronie głównej pracy powinna znaleźć się informacja o uczestnictwie 

autora w organizowanym konkursie. Może ona przyjąć formę tekstową  
lub graficzną. 

F. Organizatorowi należy dostarczyć kartę zgłoszeniową, wypełnioną przez 
rodzica/prawnego opiekuna, zawierającą następujące dane: 

1. imię i nazwisko autora pracy, 
2. dane szkoły i  klasę, 
3. tytuł pracy, 
4. krótki opis zawierający informacje o wykorzystanym do budowy strony 

oprogramowaniu oraz zastosowanej technologii, 
5. dane kontaktowe:  

a) nr telefonu/adres e-mail; 
6. oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie na 

uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych osobowych przez 
organizatora do celów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu; 

G. Nieprzekazanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z rezygnacją  
z udziału w konkursie. 

H. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku 
uczestnika w materiałach promocyjnych i na stronie WWW organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich nadesłanych 
prac i ich późniejszego wykorzystania do celów promocyjnych. 

V. OCENA PRAC 
A. Ocena przekazanych prac nastąpi  11.06.2018r. przez niezależną komisję 

składającą się z przedstawicieli podmiotów funkcjonujących w branży IT. 
B. Przebiegać będzie w dwóch etapach: 

1. etap I - analiza prac przez powołaną do tego celu komisję pod kątem 
m.in. spełniania wymogów formalnych, 

2. etap II - prezentacja prac przez ich autorów w obecności komisji  
oraz pozostałych uczestników konkursu; 

C. Członkowie jury, oceniając prace, będą brać pod uwagę: 
a) wartość merytoryczną pracy, 
b) sposób realizacji tematu (trafność przekazu), 
c) oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych  

w pracy, 
d) stronę artystyczną pracy, 
e) techniczną jakość pracy, 
f) samodzielność ; 1

D. Za każde z wymienionych kryteriów członek jury może przyznać punkty  
w skali od 0-6. 

VI. TERMIN NADSYŁANIA PRAC 

1 Dopuszcza się pomoc osób trzecich w zakresie wsparcia teoretycznego. 



A. Termin nadsyłania prac upływa 8.06.2018r. 
B. Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane. 
C. O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników do 15.06.2018r.  

na stronie internetowej organizatora oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w przypadku, kiedy uczestnik na etapie zgłoszenia podał adres 
e-mail. 

D. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18.06.2018r. o godz. 10:00  
w SP 23 we Włocławku. 
  



Włocławek, ……………… 2018r. 
(dd/mm) 

 
 
 
 
 
 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURS INFORMATYCZNY 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO:  
 
DANE SZKOŁY (NAZWA/ADRES): 
 
KLASA: 
 
TYTUŁ PRACY: 
 
OPIS: 
 
 
 
 
Krótki opis zawierający informacje o wykorzystanym do budowy strony oprogramowaniu  
oraz zastosowanej technologii. 
 
DANE KONTAKTOWE (NR TELEFONU/E-MAIL): 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata, którego jestem 
rodzicem/prawnym opiekunem dla potrzeb konkursu oraz umieszczanie Jego 
wizerunku w materiałach promocyjnych i na stronie WWW organizatora. 
 
 
 
 

………………………... 
(czytelny podpis) 


