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R E G U L A M I N KO N K U R S U
pn. „Jesteśmy Widoczni - zaprojektuj wygląd strony internetowej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej”
Organizowanego przez Radę Rodziców

Poniższy dokumentem zwany dalej Regulaminem został stworzony na potrzeby
zorganizowania, konkursu i dotyczy tylko poruszonej w nim treści. W niniejszym
Regulaminie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty:
KONKURS – szereg działań związanych z organizacją (ogłoszeniem, realizacją zadań,
wyłonieniem zwycięzców). Konkurs ma charakter zamknięty.
SZKOŁA - oznacza Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej.
KOMISJA - oznacza 6-osobową Komisję konkursową wyłonioną z pośród członków Rady
Rodziców (2 osoby), Rady Pedagogicznej (2 osoby) oraz Samorządu Uczniowskiego (2
osoby) działających przy Szkole. Komisja może zaprosić do swojego składu dodatkową
osobę, nie wchodzącą w skład Organów Szkoły, a będącą specjalistą w dziedzinie
budowania stron internetowych.
PROJEKT - oznacza pracę techniką dowolną, która ma zaprezentować/ zobrazować pomysły
na wygląd oraz budowę nowej strony internetowej Szkoły. Celem projektu jest stworzenie
wizualnej prezentacji wyglądu strony.
UCZEŃ – każdy uczeń klas I-VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii W Jerzmanowej, który
w trakcie trwania Konkursu jest jej obecnym uczniem.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu dla uczniów Szkoły na wizualny
projekt strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, zgodny z
wymaganiami określonymi w §3, tworzonej w ramach Projektu.
2. Celem konkursu jest:
a) wyłonienie najlepszej koncepcji strony internetowej;
b) wykorzystanie zgłoszonych w konkursie pomysłów w dalszych etapach tworzenia nowej,
profesjonalnej i atrakcyjnej strony internetowej Szkoły;
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c) zainteresowanie uczniów kampanią wizerunkową Szkoły i nową stroną internetową –
budowanie w uczniach odpowiedzialności za Szkołę;
d) wyróżnienie i nagrodzenie najlepszej propozycji Projektu zgłoszonego do Konkursu.
3. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jerzmanowej, adres: ul. Głogowska 19, 67-222 Jerzmanowa.
4. Konkurs trwa od 1 marca 2018 roku do 12 kwietnia 2018 roku, z tym, że:
a) Ogłoszenie Konkursu – 1 marca 2018r.;
b) Zgłaszanie prac Konkursowych wraz z Kartami Zgłoszeniowymi od 10.03 – 10.04.2018r.
Karty Zgłoszeniowe są dostępne u Wychowawców klas oraz do pobrania na stronie
Internetowej od 10.03.18;
c) Ocena prac Konkursowych przez Komisję Konkursową 10-12.04.2018r.;
d) Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie Nagród 15.04.2018r.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnik konkursu może być autorem nie więcej niż jednego projektu strony. Projekt
wykonuje uczeń indywidualnie lub grupa uczniów, licząca maksymalnie 5 osób.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na dostarczeniu Karty Zgłoszeniowej (dostępna u
Wychowawców oraz na stronie szkoły od 10.03) i dostarczeniu Projektu do sekretariatu
Szkoły.
4. Karta Zgłoszeniowa Projektu zawiera dane osobowe Ucznia konieczne do identyfikacji
uczestnika tj. imię, nazwisko, klasa oraz adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres
mailowy.
5. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie oraz
dostarczone po upływie terminu określonego w §1 ust. 4, nie będą brane pod uwagę.
6. Uczestnik przekazuje Projekt Komisji konkursowej, a projekty nie podlegają zwrotowi.
7. Na staple oceny prac wszyscy bądź wybrani Uczestnicy ,mogą zostać poproszeni przez
Komisję o osobiste zaprezentowanie swojego projektu.
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§3 WYMAGANIA PROJEKTU
1. Projekt (pomysł) nowej strony internetowej szkoły może opierać się na dowolnej
strukturze; koncepcja uczestników może być zaprojektowana niezależnie (inaczej) od
obecnej, istniejącą strony WWW szkoły.
2. Projekt powinien być przygotowany indywidualnie specjalnie na potrzeby Konkursu.
3. Autor projektu przekazują prace własnego autorstwa, wcześniej nie publikowane, o
charakterze unikatowym.
4. Forma przedstawienia jest dowolna: może to być opis/ prezentacja / grafika / rysunki lub
kombinacja. Kluczowe jest, aby koncepcje były przedstawione w sposób klarowny oraz
estetyczny.
§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1 . Projekty dostarczone w terminie określonym w §1 ust 4 ocenia Komisja Konkursowa w
terminie najbliższym zakończenia fazy konkursowej.
2. Ocenie przez Komisję podlega:
a) zawartość merytoryczna Projektu przydatna dla przyszłej strony internetowej;
b) estetyka wykonania Projektu i przejrzystość przekazu;
c) kreatywność i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.
3. Za jeden, najwyżej oceniony projekt, Komisja przewiduje przyznanie ciekawych nagród
rzeczowych.
4. Uczestnik / grupa uczestników, która wygra konkurs, będzie brała czynny udział w
dalszych pracach grupy odpowiedzialnej za budowanie nowej strony www Szkoły.
5. Ogłoszenie o wynikach konkursu oraz zwycięzcy podlega publikacji na stronie
internetowej szkoły.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
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poz. 833 z późn. zm.), do celów związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz wskazaniem
zwycięzcy.
2. W przypadku nie dostarczenia żadnego projektu, lub żadnego projektu nie
spełniającego wymagań określonych w niniejszym regulaminie, albo nie dokonania przez
Komisję wyboru najlepszej pracy, Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od
konkursu, co wiąże się z nie przyznaniem nagrody określonej w §4 ust.3.
3. W przypadku gdy udostępniony projekt narusza prawa, w tym prawa autorskie wyłączną
odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich ponoszą opiekunowie prawni
autorów projektu.
4. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku
uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.
5. Autor (autorzy) wygranej pracy zrzeka się praw intelektualnych do wyżej wymiennego
pomysłu na projekt strony internetowej na rzecz organizatora i zezwala na jej dowolną
modyfikację.
6. Autor (autorzy) zwycięskiego projektu zachowuje prawo do wykorzystania informacji o
zwycięstwie w niniejszym Konkursie i prezentacji swojej osoby w środkach masowego
przekazu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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