
§1 | Cel konkursu:

1. popularyzowanie wiedzy o tworzeniu stron internetowych i pisaniu kodu;
2. rozwój umiejętności projektowania stron internetowych wśród młodzieży;
3. inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie programowania, zainteresowanie przyszłych 

absolwentów szkół podstawowych kierunkiem Technik Programista.

§2 | Organizator:

Organizatorem konkursu o nazwie „Konkurs HTML - WIZYTÓWKA ŚWIĘTEGO” 
jest TECHNIKUM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W CZĘSTOCHOWIE. 

Adres organizatora: ul. Stefana Okrzei 41, 42-200 Częstochowa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§3 | Założenia organizacyjne:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej: uczniowie klas VIII
2. Konkurs polega na  stworzeniu projektu strony – wizytówki wybranego świętego.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

nie przedstawianymi na innych konkursach.
4. Prace mają być wykonane z użyciem języka znaczników HTML oraz CSS.
5. Projekty przed wysłaniem należy spakować w plik .zip oraz nadać nazwę pliku: imie_nazwisko.zip
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności 
złożonych egzemplarzy prac.
7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
8. Regulamin konkursu jest załączony w korespondencji mailowej, a także dostępny na żądanie szkoły chcącej wziąć
udział w konkursie.
9. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§ 4 | Ocena prac konkursowych:

1. Konkurs jest jednoetapowy o zasięgu lokalnym.
2.  W spakowanym projekcie powinny znaleźć się informacje: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy, imię i nazwisko 
nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły oraz w osobnym pliku
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica
 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)
 – tekst oświadczenia w załączeniu do regulaminu konkursu.
3. Prace powinny zostać dostarczone drogą mailową na adres mailowy: skrzynka.pocztowa@poczta.fm.
4.  W tytule maila proszę wpisać „Konkurs HTML. ” 
5. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie: Michał Moneta, Anna Mazur-Nowak.
6. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
a) zgodność z tematyką,
b) oryginalność,
c) estetyka kodu.
7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne

§5 | Ogłoszenie wyników konkursu:

1. Główna komisja konkursowa wybierze najlepszą pracę oraz trzy wyróżnienia.
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione pisemnie i/lub telefonicznie o wynikach konkursu 
oraz zostanie umieszczona informacja na fanpage’u strony szkoły.
3. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez szkołę 
adres e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
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