ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
I INFORMATYCZNYCH
W SOSNOWCU
ul. Jagiellońska 13

KONKURS INFORMATYCZNY
„JA I MOJA SZKOŁA”
REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych.
2. Przesyłając prace, autorzy gwarantują, że są w posiadaniu praw
autorskich.
3. Dopuszczalna jest praca w zespołach dwuosobowych.
4. Prace należy wykonać jako prezentację multimedialną, która stanowi
spójną całość zawierającą: informację o autorze i jego zainteresowaniach
oraz informacje o szkole.
5. Prace należy dostarczyć na płycie CD wraz z opisem: imię nazwisko autora,
imię i nazwisko opiekuna, klasa, szkoła, do dnia 30.04.2022.
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, przewidywany czas rozstrzygnięcia
konkursu to maj 2022.
7. Kryteria oceny prac:
- czytelność,
- zakres informacji, aktualność, spójność,
- różnorodność i oryginalność przedstawionego materiału,
- pomysłowość realizacji,
- stosowanie różnorodnych technik komputerowych,
- estetyka pracy - ilustracje, animacje, kolorystyka,
- możliwość obejrzenia pracy przy różnej rozdzielczości monitora,
- stopień trudności użytych technik,
- zamieszczenie plików i materiałów źródłowych!

INNE INFORMACJE :
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu. Nadesłane prace mogą być bezpłatnie eksponowane
przez organizatorów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
z winy osób trzecich lub innych instytucji, np. zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki
pocztowej.
Prace i korespondencję należy przesyłać na adres :
ZespółSzkółElektronicznychiInformatycznych
41-200Sosnowiec
ul.Jagiellońska13
t e l. 3 2 2 9 2 4 4 7 0
Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów z różnych przyczyn
niezależnych od Organizatora i jednocześnie zapewnia o powiadomieniu wszystkich uczestników
o zaistniałych zmianach pocztą elektroniczną na adresy uczestników podanych przy zgłoszeniu.
RODO
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego
danych osobowych dla potrzeb związanych z zobowiązaniami wynikającymi z Konkursu wobec jego
Uczestników, polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia, wizerunku Zwycięzcy
nagrody za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu (strona www, fb itp.).

ORGANIZATORZY
Edyta Szozda – 502 128 394
Katarzyna Bańka – 698 962 394
jaimojaszkola_elektronik@wp.pl

