
 
Regulamin Konkursu 
 
Założenia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów w Krakowie. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie KOSTKA PGJ. 

3. Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrekcja 

KOSTKI. 

4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

5. Nagrody i upominki zostaną wręczone 07.03.2016 roku. 

6. Najładniejsze gazetki będą zaprezentowane na „Dniu Otwartym Szkoły” 10.03.2016 roku. 

 
Cele konkursu: 
 

1. Zachęcanie młodzieży do czynnego udziału w życiu szkoły. 

2. Dostrzeganie problemów związanych z zrównoważonym rozwojem. 

3. Rozwijanie swoich umiejętności informatycznych z zakresu tworzenia dokumentów 

tekstowych. 

 
Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 

1. Gazetka musi być stworzona przez ucznia KOSTKA PGJ. 

2. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną pracę. 

3. Uczestnik konkursu wykonuję gazetkę od dnia 17.02 do dnia 26.02. br. 

4. Gazetka musi się odnosić do aspektów zrównoważonego rozwoju  

5. Gazetka powinna być stworzona w wersji elektronicznej  w formacie A4, (maksymalnie na 

dwie strony). Polecana czcionka Times New Roman, 12 punktów ( plik elektroniczny należy 

zapisać do formatu doc lub docx.  

6. Gazetkę należy przesłać do dnia 26.02 br. do godziny 0:00 na adres: 

 konkurs-gazetka@kostka.edu.pl 

7. Uczestnik konkursu wysyłając gazetkę pod wskazany adres e-mail powinien w polu tekstu 

e-maila wpisać w kolejności:  

a. swój dowolny Nick (pseudonim), który będzie opisywał pracę 

b. tytuł gazetki 

Następnie do zwykłej koperty ( formatu C6) włożyć kartkę, która będzie zawierała dane: 

a. imię i nazwisko uczestnika 

b. klasę,  

c. swój dowolny Nick (pseudonim), który będzie opisywał gazetkę 

d. tytuł gazetki 



Szczelnie zaklejoną i podpisaną kopertę: „Konkurs Informatyczny” prosimy donieść do sekretariat 

uczniowskiego  do 26.02.2016 roku. 

8. Uczestnik, który nie doniesie koperty z danymi zostanie zdyskwalifikowany z konkursu. 

9. Specjalnie powołana komisja składająca się z 4 osób, będzie oceniała zakodowane prace 

uczniów. 

10. Każdy członek komisji może przyznać od 1-3 pkt . 

11. Wygrywa praca uczniowska która zdobyła najwięcej pkt. 

12. Jeśli na miejscu 1,2,3 znajdzie się kilka osób z taką samą ilością punktów, wówczas 

wszystkie te osoby są zwycięzcami. 

 
Wszystkie pytania prosimy kierować pod adres konkurs-gazetka@kostka.edu.pl 
 
 
 
 


