XVIII edycja konkursu
dla uczniów klas gimnazjalnych

STO LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI
MÓJ REGION U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

Cel konkursu:
Celem konkursu jest promowanie wartości patriotycznych, rozwijanie zainteresowań
historycznych – odkrywanie historii i jej bohaterów w walce o niepodległość naszego regionu.
Propagowanie multimedialnych technologii w praktycznych zastosowaniach, rozwijanie
kreatywnego myślenia, rozwijanie zainteresowań.

Terminy:


prace należy wykonać i złożyć do 30 kwietnia 2018r.



planowane ogłoszenie wyników maj 2018r. (termin może ulec zmianie)



wręczenie nagród i wyróżnień maja/czerwiec 2018r.

Warunki uczestnictwa:


w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych



uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach) dostarczyć pracę konkursową na płycie CD/DVD,
pendrive



projekt musi być opracowany indywidualnie i nigdzie wcześniej niepublikowany



technika wykonania projektu: Dowolna technika otwierana lokalnie z dostarczonego nośnika



organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych prac w czasie trwania
konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze szkolnym



do pracy należy dodać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna



uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko,
adres zamieszkania uczestnika do celów konkursowych



przesłana praca nie może zawierać wizerunków osób trzecich bez wcześniejszej ich zgody ani też w tle
znaków towarowych czy innych znaków i oznaczeń chronionych prawem. Praca nie może być reklamą
jakichkolwiek usług bądź towarów



niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.)



złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu



ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Kryteria oceny:


informacyjne: zakres informacji, aktualność, walory edukacyjne



użytkowe: pomysłowość realizacji, oryginalność, estetyka, interaktywność, czytelność,
szata graficzna, itp.



techniczne: stopień zaawansowania techniki tworzenia projektu oraz celowość jej zastosowania,
złożoność

Decyzje jury są ostateczne
Więcej informacji na stronie Zespołu Szkół Elektrycznych w zakładce „konkursy” – www.zsel.edu.pl

