
Konkurs: Projekt graficzny szkolnej strony internetowej 
 

Regulamin 

1. Celem konkursu jest promocja szkolnej strony internetowej, motywacja uczniów do 
współtworzenia wizerunku szkoły w sieci Internet, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych 
prac. Zwycięski projekt konkursowy zostanie wykorzystany do zmiany wyglądu szkolnej 

witryny. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 

3. Prace konkursowe należy zgłaszać do 30 listopada 2017 r. 

4. W konkursie może wziąć udział uczeń/uczennica Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w 

Suchej Beskidzkiej. 

5. Projekt graficzny zgłaszany do konkursu musi być w całości stworzony przez 

ucznia/uczennicę. 

6. Projekt graficzny szkolnej strony internetowej musi zawierać logo Zespołu Szkół im. 

Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w niezmienionej postaci. 

7. Dopuszczalne jest korzystanie z darmowej grafiki komputerowej. Informacja o źródle 

grafiki musi być zawarta w projekcie. 

8. Każdy projekt konkursowy musi składać się z dwóch plików psd lub xcf z zachowaniem 
warstw zawierających projekt strony głównej i podstrony oraz pliku info.txt z informacjami: 

autor projektu (imię, nazwisko, klasa), źródła grafiki. 

9. Funkcjonalność szkolnej strony pozostaje taka sama jak do tej pory. Może zmienić się tylko 

wygląd graficzny czyli front-end , natomiast back-end pozostaje ten sam. 

10. Zgłoszenie projektu graficznego do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że 
projekt zawiera jedynie takie materiały do których autor ma prawo własności lub materiały 

są udostępniane na licencji GPL. 

11. Głosowanie w konkursie odbywać się będzie w grudniu 2017 za pomocą szkolnej strony 

Facebook. 

12. Komisja konkursowa wybierze najlepszy projekt graficzny szkolnej strony internetowej 

biorąc pod uwagę: 

 liczbę głosów 

 funkcjonalność 

 zgodność z wytycznymi 

 

 



 

13. Skład komisji konkursowej: 

 mgr inż. Sylwia Płonka  

 mgr Iwona Kudzia-Tkaczyk 

 mgr Monika Zuziak-Smolik 

 v-ce dyr. mgr Danuta Uznańska   

14.  Wyniki konkursu ogłaszane zostaną 20 grudnia 2017 na szkolnej stronie internetowej i 

stronie Facebook.  

15. Zwycięski projekt konkursowy zostanie nagrodzony nagrodą ufundowaną przez Radę 

Rodziców Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 

16. Zwycięski projekt konkursowy zostanie wykorzystany do zmiany wyglądu szkolnej witryny. 
Prawa własności projektu graficznego strony internetowej przechodzą na Zespół Szkół im. 
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Projekt graficzny nie może być wykorzystany do 

innego celu niż zaplanowany. 

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu. Zmiany obowiązują 
od momentu publikacji na szkolnej stronie internetowej.  
 

 

 


