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REGULAMIN KONKURSU  

NA STRONĘ INTERNETOWĄ  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W EŁKU

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Konkurs na stronę internetową Zespołu Szkół 

nr 5 w Ełku” i jest zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego 

w Ełku. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół nr 5 w Ełku, ul. Gen. Wł. 

Sikorskiego 5, zwanym dalej „Szkołą”. 

5. Celem Konkursu jest: 

 budowa nowej strony internetowej Szkoły, 

 wyróżnienie i nagrodzenie najlepszej propozycji zgłoszonej do Konkursu, 

 integracja uczniów poprzez pracę zespołową, 

 wywołanie w uczniach odpowiedzialności za Szkołę, 

 zainteresowanie uczniów nową kampanią wizerunkową Szkoły i nową stroną 

internetową Szkoły. 

 

§2 

ADRESACI KONKURSU 

1. Adresatami Konkursu są uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, zwani dalej 

„Uczestnikami”. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział pojedynczy uczniowie lub zespoły złożone z dwóch 

osób. 

§3 

TERMINARZ KONKURSU 

1. Ogłoszenie konkursu – 24 marca 2015r. 

2. Złożenie prac konkursowych wraz z Kartą Zgłoszeniową – od 24 marca do 20 kwietnia 

2015 r. włącznie. 

3. Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową – 20 – 22 kwietnia 2015 r. 

4. Ogłoszenie wyników – 23 kwietnia 2015 r. 
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§4 

ZASADY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział prace indywidualne lub zespołowe. 

2. Zadaniem Uczestników jest opracowanie i budowa szkolnej strony internetowej. 

3. Strona internetowa Szkoły powinna zawierać: 

a)  kolory: szary, czarny, biały i pomarańczowy (użycie ostatniego koloru jest 

warunkiem koniecznym). Kolorystyka powinna nawiązywać do plakatu promującego 

szkołę. Plakat do pobrania TUTAJ, 

b) hasło szkoły: EKONOMIAK – drzwi do cyfrowego świata, 

c) dopuszczalne jest wykorzystanie CMS (systemy zarządzania treścią), takie jak 

Wordpress, Joomla, itp. zawierające panel administracyjny, w którym administrator 

będzie mógł dodawać treści, ogłoszenia, zdjęcia, itp.  

lub 

stworzenie strony z wykorzystaniem języków HTML, CSS, Java Script, PHP lub innych, 

d) elementy obowiązkowe, takie jak: nazwa Szkoły, dane adresowe, logo Szkoły, 

zakładki tematyczne, itp., 

e) strona konkursowa musi być opublikowana na dowolnym darmowym hostingu, 

którego adres należy zawrzeć na Karcie Zgłoszeniowej, 

4. Treści merytoryczne zawarte w pracy konkursowej muszą być opracowane w języku 

polskim. 

5. Elementy graficzne, redakcyjne i programistyczne powinny być autorskie, chyba że 

sposób wykorzystania ich z innych źródeł pozostaje w zgodzie z Ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania rozwiązań zawartych w pracach 

konkursowych. 

 

§5 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. 

2. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu prace wykonane samodzielnie lub  

w dwuosobowym zespole. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w terminie do 20 kwietnia 

2015 r. Karty Zgłoszeniowej (do pobrania TUTAJ lub w sekretariacie)  

do sekretariatu Szkoły. 

4. Wszyscy zgłaszający się do Konkursu Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 

5. Autor/autorzy zwycięskiej pracy zobowiązani są do współpracy z Organizatorem  

w celu dostosowania strony do potrzeb szkolnej witryny internetowej. 

http://zs5elk.boo.pl/dok_2014_2015/rek_2015/plakat_duzy.jpg
http://zs5elk.boo.pl/dok_2014_2015/kon_www/karta_zgloszenia_strona_www.pdf
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§6 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrekcję Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. 

2. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zapoznania się ze wszystkimi 

dostarczonymi na Konkurs pracami i ocenienia ich. 

3. Ocenie będą podlegać: 

a) szata graficzna (estetyka, przejrzystość, czytelność, oryginalność), 

b) panel administracyjny (możliwość wprowadzania zmian, konfiguracja strony), 

c) obsługa (nawigacja, funkcjonalność komunikacji z użytkownikiem, złożoność 

wykorzystanych mechanizmów i aplikacji), 

d) treść (struktura organizacji i informacji, kompleksowość i oryginalność ujęcia 

tematu, poprawność językowa, itp.). 

4. Komisja Konkursowa przyzna trzy pierwsze miejsca. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§7 

NAGRODY 

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

2. Nagrodą z zajęcia I miejsca będzie równowartość 200 zł oraz możliwość umieszczenia 

jej we własnym portfolio. 

3. Zwycięska praca zachowuje informacje o autorze/autorach za jego/ich pisemną 

zgodą. 

4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów 

niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie. 

Decyzję o wykluczeniu podejmie Komisja Konkursowa. 

2. Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem udziela Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5  

w Ełku. 

3. W kwestiach spornych nieobjętych tym Regulaminem głos decydujący ma Komisja 

Konkursowa. 

4. Informacje o przebiegu Konkursu będą publikowane na stronie internetowej Szkoły. 

 


