
               

INTERNET – NOWE OBLICZE KOMUNIKACJI 

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny 

 

1. Organizator konkursu: 

p. Ariel Trzciński – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych 

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne 

Bydgoszcz 

Partner konkursu i sponsor nagród: 

Firma Kingston Technology z główną siedzibą w USA. 

 

2. Cele konkursu: 

• wyłanianie talentów i wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań i pasji 

w zakresie nowych technologii, 

• motywowanie uczniów do samodzielnego docierania do źródeł informacji 

i zdobywania nowych umiejętności,  

• rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności, 

• uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, 

• wzmacnianie motywacji i wiary we własne siły i możliwości. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 
 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich, uczących się w liceach oraz 

technikach na terenie Bydgoszczy.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 

o uczestnicy przygotowują indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach 

twórczą pracę multimedialną nt. „Internet – nowe oblicze komunikacji” 

w postaci: prezentacji multimedialnej, pliku graficznego, pliku audio lub 

wideo w dowolnym programie służącym do tego celu, 

o każdy uczestnik/zespół może zgłosić do konkursu jedną pracę, 

o każda placówka może dostarczyć maksymalnie 8 prac, 

o pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

konkursy.bydgoszcz@gmail.com bądź dostarczyć na płycie CD/DVD 

bezpośrednio organizatorowi konkursu lub pozostawić w sekretariacie 

Technikum Mundurowego przy BZDZ w Bydgoszczy, 



o możliwe jest przesłanie linku do pracy na wyżej wskazany adres 

(szczególnie zalecane w przypadku, gdy jej rozmiar przekracza 100 MB), 

lecz z zastrzeżeniem, że praca musi być dostępna do pobrania od momentu 

wysłania wiadomości e-mail do oficjalnego ogłoszenia wyników, 

o nazwa pliku (etykieta płyty) musi zawierać: nazwisko i imię autora, klasę 

oraz nazwę szkoły (np. nazwisko_ imię _ klasa _ nazwa szkoły), 

o nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na publikację wyników (nazwisko i imię autora, nazwa szkoły) na stronie 

internetowej naszej szkoły, 

o organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac konkursowych 

na szkolnej stronie internetowej oraz ich wykorzystywania w celach 

edukacyjnych, 

o do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie podpisaną przez 

rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1), 

o zgoda na udział w konkursie powinna być dostarczona do szkoły 

organizatora konkursu osobiście bądź listownie lub przesłana w postaci 

zeskanowanego, odręcznie podpisanego dokumentu na adres e-mail 

bydgoszcz@bzdz.pl 

 

 

5. Ocena prac: 
 

Prace uczestników będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

organizatora. 

 

 Kryteria oceny: 
 

 

o realizacja tematu, 

o twórczy charakter pracy, 

o wykorzystanie narzędzi informatycznych, 

o oryginalność i estetyka wykonania. 

 

6. Termin konkursu: 

 

o zgłoszenie uczestników do udziału w konkursie wraz z opiekunem oraz 

nazwą placówki należy przesłać do 30 kwietnia 2020 r. na adres 

bydgoszcz@bzdz.pl lub konkursy.bydgoszcz@gmail.com., 

o nadsyłanie/dostarczanie prac konkursowych - do 10 czerwca 2020 r. , 

o rozstrzygnięcie konkursu połączone z prezentacją prac, wręczeniem nagród – 

po 10 czerwca 2020 r., (o dokładnym terminie opiekunowie uczestników 

konkursu zostaną poinformowani przez organizatora – do 15 czerwca 2020 

r.) 
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7. Kontakt: 

Organizator - p. Ariel Trzciński 

Technikum Mundurowe przy 

Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 

ul. Fordońska 120 

85 – 739 Bydgoszcz 

tel. 52 342 03 38 wew. 3 

e-mail: konkursy.bydgoszcz@gmail.com 

 

Organizator:                                                           Dyrektor Szkoły: 


