Zespół Szkół nr 14 w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ SZKOLNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
„SZKOLNA@STRONA.PL”
1. Organizatorzy konkursu.
▪ Głównym organizatorem konkursu na zaprojektowanie szkolnej strony internetowej jest
Dyrekcja Szkoły oraz Samorząd Uczniowski.
▪ Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Rodziców.
2. Cele i przedmiot konkursu.
▪ Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu strony internetowej dla Zespołu Szkół nr
14 w Warszawie.
▪ Strona będzie wykorzystywana przez szkołę do celów identyfikacyjnych, informacyjnych,
promocyjnych itp.
▪ Konkurs trwa do 29.02.2020 r.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie.
▪

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele,absolwenci.

▪ Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursy indywidualnie lub
zespołowo.
▪ Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi a regulaminie.
▪ Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt.
▪ Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest, jako równoczesne oświadczenie, że
projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia praw określonych powyżej osoba/podmiot zgłaszający pracę
rekompensuje Zespołowi Szkół nr 14 w Warszawie, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych,
zwalniając szkołę ze wszystkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
▪ Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
▪ Naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu będzie tożsame z dyskwalifikacją uczestnika z
konkursu.
▪ Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Forma prezentacji konkursowej.
▪ Pracę należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
▪ Projekt musi charakteryzować się następującymi cechami:
•

być przejrzysty i intuicyjny;

•

wzbudzać pozytywne emocje;

•

zawierać dostęp do zakładek obecnych na aktualnej stronie szkoły.

▪ Pracę należy składać podając:
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•

imię i nazwisko;

•

pseudonim;

•

klasę (jeżeli uczestnik jest uczniem);

•

płytę z nagraną pracą do Pani Kamili Chebda lub mailowo na adres
stronaszkoly2020@gmail.com.

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych.
▪ Prace należy składać do dnia 29.02.2020 r. mailowo na adres stronaszkoly2020@gmail.com.
▪ Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą
podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
▪ Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
▪ Organizator nie zwraca prac.
▪ Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia źle
zabezpieczonych nośników danych.
6. Kryteria oceny prac konkursowych.
▪ Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
•

zgodność projektu z danymi naszej szkoły;

•

oryginalność pracy;

•

przejrzystość i intuicyjność obsługi;

•

estetyka pracy.

7. Ocena prac konkursowych.
▪ Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisje Konkursową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty
na zasadzie anonimowości. Komisji konkursowej zostaną zaprezentowane prace podpisane
pseudonimem, nie imieniem i nazwiskiem.
▪ Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli nie zostanie
złożona żadna praca konkursowa lub jeśli w ocenie Komisji Konkursowej złożone prace nie
spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym ich przyznanie.
▪ Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn przez niego niezależnych.
▪ Organizatorowi przysługuje prawo przerwania konkursu bez podania przyczyny oraz
niewyłonienia zwycięzców.
8. Rozstrzygnięcie konkursu.
▪ W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
▪ Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
▪ Planowana data ogłoszenia wyników to 06.03.2020 r.
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