
REGULAMIN KONKURSU 

Moje pasje informatyczne 
czyli o czym jeszcze moje koleżanki i koledzy nie wiedzą. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu Moje pasje informatyczne, czyli o czym jeszcze moje koleżanki 

i koledzy nie wiedzą zwanego dalej „Konkursem", jest podnoszenie poziomu 

wykształcenia IT, zainteresowanie koleżanek i kolegów nowymi dziedzinami 

wiedzy jak również pokazanie się uczestników konkursu na forum szkoły. 

2. Regulamin określa tryb przeprowadzenia konkursu oraz zasady przyznawania 

nagród laureatom i uczestnikom wyróżnionym w Konkursie. 

3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Przedmiotowy Informatyków w ZSE nr 1 

w Krakowie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania treści złożonych przez 

uczestników Konkursu w celu ich publikacji na stronie internetowej ZSE nr 1 lub 

wykorzystania w ewentualnych materiałach promocyjnych. 

§ 2. Zasady Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZSE nr 1 niezależnie od poziomu 

klasy, profilu i specjalności. 

2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie z całej szkoły. 

  



3. Przy ocenie złożonych prac będzie brana pod uwagę przede wszystkim: 

a) oryginalność pracy, 

b) nowatorskie podejście do zagadnienia, 

c) wykorzystanie możliwości najnowszej technologii IT, 

d) możliwość praktycznego wykorzystania pracy. 

4. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie może złożyć tylko jedną 

pracę. 

5. W konkursie mogą brać udział nie tylko prace indywidualne, ale również prace 

zbiorowe (nie więcej jednak niż dwie osoby). 

§ 3. Termin i procedura zgłoszeń 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie należy złożyć w formie elektronicznej na 

płytce CD (DVD) w ZSE nr 1 Kraków ul. Kamieńskiego 49 pok. 56. Można tego 

dokonać również drogą mailową – adres skrzynki sulekb@interia.pl. 

2. Termin składania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2018 r. godz. 24:00. 

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 

regulaminie. 

2. W celu wyłonienia laureata Konkursu, Organizator powoła Kapitułę Konkursową, 

która dokona merytorycznej oceny zgłoszeń oraz wyłoni laureatów. 

3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: 
 

a) 3 nauczycieli przedmiotów informatycznych, 

b) 1 przedstawiciel Dyrekcji. 

  



 

4. Konkurs jest dwuetapowy: 

a) Etap pierwszy: – po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Kapituła wyłoni prace 

dopuszczone do etapu drugiego. Ogłoszenie wyników na stronie ZSE nr 1 pod 

adresem: www. zsel1.krakow.pl , 

b) Etap drugi: – uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zaprezentują swoje 

prace w auli szkolnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. początek godz. 10:20. 

5. Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów Konkursu w drodze przyznawania 

punktów uczestnikom konkursu. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po wystąpieniu ostatniego uczestnika. 

7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

ZSE nr 1 pod adresem: www. zsel1.krakow.pl oraz bezpośrednio po zakończeniu 

konkursu. 

8. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się po zakończeniu wystąpień 

uczestników konkursu. 

9. Nagrody dla laureatów: 

a) nagroda I – książka o tematyce IT oraz gadget elektroniczny, 

b) nagroda II, III książka o tematyce IT, 

c) laureaci nagród I – III mogą wybrać sobie jeden przedmiot informatyczny, 

z którego otrzymają ocenę celujący na koniec roku pod warunkiem, że ocena, 

którą mieliby bez konkursu jest co najmniej dobry. 

10. Kapituła może dodatkowo wyróżnić uczestników i dodatkowo ich nagrodzić. 

 

11. Decyzja Kapituły Konkursowej co do przyznania nagród i wyróżnień jest 

ostateczna i nie podlega zmianie. 

http://www.zsel1.krakow.pl/
http://www.zsel1.krakow.pl/

