
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
1. Założenia 

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży typem szkoły technikum informatycznym oraz 

obszarami kształcenia przyszłego technika informatyka. Organizatorami konkursu są nauczyciele 

informatycznych przedmiotów zawodowych Technikum Informatycznego przy ZS w Głuchołazach. 

 

2. Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

zamieszkujący w gminie Głuchołazy. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy 

projekty, jeden w jednej kategorii. 

 

3. Kategorie projektów graficznych 

Prace przyjmowane są trzech kategoriach: 

A. Urządzenia techniki komputerowej 

B. Sieci komputerowe 

C. Witryny i aplikacje komputerowe oraz systemy baz danych. 

Więcej informacji w programie nauczania dla zawodu technik informatyk 351203, dostępnym na 

stronie www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/351203_M.doc. 

 

4. Wymagania dla projektów graficznych 

Bazą każdej grafiki musi być zdjęcie wykonane przez uczestnika, zrzut ekranu lub własnoręcznie 

wykonany rysunek. Nie można korzystać z cudzych prac. Bazy mogą być poddane dowolnej obróbce 

graficznej w dowolnym programie. Wymiary projektu graficznego co najmniej 2000 x 1500 pikseli, 

rozszerzenie: *.psd, *.cdr, *.png, *.jpg, *.jpeg. Nie mogą się na nich znajdować żadne nazwy firm, 

produktów, ani ich loga. 

Przykładowe bazy: w kategorii A – zdjęcie płyty głównej, karty graficznej, drukarki, tableta, itp.; 

w kategorii B – zdjęcie routera, switcha, okablowania, narzędzi, krosownicy z kablami, rysunek 

kuli ziemskiej z okablowaniem, sieci, transmisja danych, itp.; w kategorii C – zrzut ekranu 



z kodem strony internetowej, bazą danych, zrzut ekranu z samodzielnie wykonaną grafiką, itp. 

Bazy grafik można dowolnie łączyć. W finalną pracę należy wkomponować napis Technikum 

Informatyczne w Głuchołazach. 

 

5. Terminy 

Konkurs trwa od 25 kwietnia do 25 maja 2017 r. Projekty graficzne można przesyłać pocztą 

elektroniczną lub dostarczać osobiście. Pocztą elektroniczną na adres joannabarczewska@wp.pl, 

wpisując w tytule Konkurs graficzny lub osobiście  do sekretariatu szkoły na płycie. Do każdej 

pracy należy dołączyć metrykę z oświadczeniem – załącznik do regulaminu – osobiście lub pocztą 

tradycyjną do sekretariatu szkoły, również dla prac przesłanych drogą elektroniczną. 

 

6. Rozstrzygnięcie i nagrody 

Komisja konkursowa złożona z nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych w składzie 

Joanna Barczewska, Piotr Gach i Agnieszka Sadlej, wyłoni dwie zwycięskie prace w każdej 

kategorii, a ich autorzy zostaną zwycięzcami konkursu.  Zwycięskie grafiki będą wykorzystywane 

w promocji technikum informatycznego w Głuchołazach. 

Zwycięzcy projektów graficznych otrzymają dyplom i bon gotówkowy  o wartości: I miejsce 100 zł, 

II miejsce 50 zł w każdej kategorii. Komisja może przyznać wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane nie później niż 31 maja, na stronie internetowej szkoły i facebooku. Zwycięzcy 

zostaną poinformowani indywidualnie o sposobie i terminie odebrania nagród. 

 
7. Pozostałe 

W sprawach nieujętych regulaminem decyzje podejmie komisja konkursowa. Kontakt w sprawie 

konkursu joannabarczewska@wp.pl. 
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______________________________ 
data 

 
Konkurs na projekt graficzny, promujący informatyczne przedmioty zawodowe 

 
METRYKA I OŚWIADCZENIE 

Ja _____________________________ oświadczam, że projekt złożony przeze mnie w Konkursie  
                 imię i nazwisko uczestnika 

 

graficznym, promującym informatyczne przedmioty zawodowe jest mojego autorstwa. 

 

Moje dane osobowe:  

imię i nazwisko ____________________________________________________, wiek _________________,  

 

adres zamieszkania ________________________________________ telefon ________________________,  

 

klasa _________________, szkoła ____________________________________________________________. 

 

1. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego konkursu i innych 

celów promocyjnych, na co rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę lub sam pełnoletni 

uczestnik. 

2. Pełnoletni uczestnik lub rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne 

utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku przez Zespół Szkół w Głuchołazach w celu promocji.  

 

Poprawność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, a jeśli jestem 

niepełnoletni, potwierdza to również mój rodzic lub opiekun prawny (podpisy czytelne, imię 

i nazwisko). 

 

_______________________________________            ________________________________ 

                                                             podpis ucznia                                                   rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


