Regulamin VI Szkolnego Konkursu z Informatyki:

„V LO Kielce – Moja Szkoła”
§1
Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest pracownia informatyki V LO Kielce
Bolesław Kossakowski (nauczyciel informatyki).
§2
Cel Konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z tradycją V LO oraz montażem i
obróbką komputerową filmów.
2. Rozwijanie umiejętności informatycznych w zakresie obsługi programów do obróbki
filmów.
3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań
informatycznych.
4. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym.
5. Poszanowanie praw autorskich i ochrony danych osobowych w tworzeniu prac.
§3
Terminy
1. I etap - Prace należy dostarczyć do organizatorów w terminie do 15 czerwca
2017r. (piątek).
2. II etap - prezentacja 10 najlepszych prac przed komisją złożoną z nauczyciela
informatyki oraz nauczyciela kultury w V LO.
Posumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego w V
Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach po uprzednim ogłoszeniu
wyników na witrynie V LO http://5lo-kielce.vipower.pl.
§4
Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Film o VLO należy nagrać dowolnym urządzeniem.
2. Prace należy przekazać w formacie, który będzie kompatybilny z odtwarzaczem w WIN7
3. Film powinien zawierać logo oraz pełną nazwę szkoły.
4. Pracę należy dostarczyć na własnym nośniku CD/DVD lub pendrive.
5. Organizator zastrzega sobie, że nie zwraca nośników, na którym prace zostały
napisane (z wyjątkiem pendrive), jest to część dokumentacji z przeprowadzonego
konkursu.
6. Dostarczona praca będzie odrzucona gdy:
 Praca zawiera niedozwolone prawem treści.
 Będzie zniszczony nośnik
 Materiały będą użyte niezgodnie z obowiązującym prawem autorskim,
7. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach wraz z terminem i miejscem rozdania dyplomów
i nagród.

§5
Ocenie podlegają
1.
2.
3.
4.

Zgodność z tematem, samodzielność, sposób i estetyka pracy, oryginalność pomysłu.
Treść pracy i dobór materiałów.
Zastosowanie technik.
Szata graficzna.
§6
Miejsce przeprowadzenia Konkursu

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
§7
Postanowienia końcowe
Udział w konkursie oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu raz wyrażenie
zgody na:
1. Przekazanie prawa autorskiego do zgłaszanej pracy organizatorom konkursu.
2. Deklarację iż praca nie zawiera elementów chronionych prawami autorskimi.
3. Publikację/wystawianie/korzystanie zgłoszonej pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu w celach niezbędnych
w procesie realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych
osobowych, dz.U. nr133, poz. 833).
Organizatorzy zastrzegają
przeprowadzenia Konkursu.
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Bolesław Kossakowski
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących strony technicznej przygotowywanej pracy
proszę zwracać się do p. Bolesława Kossakowskiego – pracownia informatyki V LO Kielce.

