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REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO 

„ZGIERZ W PRZYSZŁOŚCI” 

 

X EDYCJA KONKURSU 

Rok 2009 

 

1. Nazwa konkursu: 

„Zgierz w przyszłości” 

2. Adresat: 

Konkurs kierowany jest do uczniów zgierskich szkół (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne - publiczne i społeczne). 

3. Organizatorzy: 

 Prezydent Miasta Zgierza 

4. Cele konkursu: 

 stworzenie samodzielnej pracy konkursowej – niezależnie od istniejącej strony szkoły, 

 umożliwienie uczniom przedstawienia wizji przyszłości naszego miasta, jak w oczach dzieci 

i młodzieży prezentuje się wizerunek Zgierza w perspektywie następnych pokoleń, jak widzą 

swoją przyszłość w Zgierzu, co chcieliby w nim zmienić, a co warto zostawić dla potomności, jak 

powinien wyglądać Zgierz jutra, by stał się atrakcyjny… poprzez wykonanie strony internetowej, 

będącej integralną częścią strony internetowej szkoły, 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych uczniów oraz zachęcenie uczniów 

do aktywnej pracy z komputerem, 

 zdobywanie i rozwijanie przez uczniów umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia stron 

internetowych, poznawanie nowych technik i rozwiązań technicznych, 

 integracja środowiska szkolnego oraz rozwijanie współpracy między uczniami – twórcami strony. 

5. Kategorie konkursowe: 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazja, 

 szkoły ponadgimnazjalne. 

6. Ocena: 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury pod względem: 

1) pomysłowości i oryginalności strony, 

2) zgodności z tematyką konkursu, 

3) estetyki wykonania, 

4) poprawności działania stron, 

5) przystępności i zrozumiałości dla przeciętnego odbiorcy, 

6) jasności i czystości języka, 

7) stopnia zaawansowania zastosowanych rozwiązań informatycznych. 



7. Zgłoszenie do konkursu: 

Zgłoszenie konkursowe polega na wypełnieniu załączonego formularza (Załącznik do niniejszego 

regulaminu) i przesłaniu go do dnia 31 stycznia 2009 r. na adres organizatora: Urząd Miasta Zgierza, 

Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Joanna Snarska, lub 

dostarczenie osobiście do pokoju nr 209 (II piętro) – kontakt tel.0-42 714 31 56 e-mail 

jsnarska@umz.zgierz.pl. 

8. Termin publikacji prac: 

Nieprzekraczalny termin ostatecznej publikacji pracy w Internecie upływa 30 kwietnia 2009 r. 

Zamieszczenie pracy lub dokonywanie zmian po upływie wyznaczonego terminu (po 30.04.2009 r.) 

równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w konkursie. 

9. Jury: 

Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

10. Nagrody: 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do końca roku szkolnego 

2008/2009. Uczestnicy konkursu zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, dacie 

i godzinie finału konkursu. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami uczestnictwa. 

 Dla twórców najciekawszych prac zostanie zorganizowana wycieczka. Laureaci konkursu zostaną 

uhonorowani nagrodami rzeczowymi. 

11. Uwagi końcowe: 

 Prace konkursowe powinny być umieszczone na tym samym serwerze, gdzie znajduje się strona 

szkoły. Na stronie placówki należy umieścić link do pracy konkursowej. 

 Z jednej placówki oświatowej do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca. 

 Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub grupowo (zespół tworzący pracę 

nie może przekraczać 5 osób) pod nadzorem nauczyciela/i (maksymalnie dwóch). 

 Praca powinna mieć charakter twórczy, nie może naruszać praw autorskich. 

 W przypadku wykorzystania już istniejących źródeł należy zamieścić na stronie www podstawowe 

informacje o źródle zaczerpniętych wiadomości. 

 Regulamin konkursu opublikowany zostanie w Internecie na stronie miasta Zgierza 

www.miasto.zgierz.pl w dziale Edukacja -> Konkurs internetowy -> X edycja 2008/2009. 

 Wysyłając zgłoszenie udziału w konkursie szkoła potwierdza, że zapoznała się z niniejszym 

regulaminem i zgadza się z jego treścią. 
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