
Regulamin konkursu „NIEzła appka” 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku: 
Sylwia Krukowiecka – Niemiec i Małgorzata Charko.  

2. Adresatem konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.  
3. Cele konkursu:  
 zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej,  
 rozwój kompetencji językowych uczniów. 

 
II. Przedmiot oceny konkursowej:  

 

1. Przedmiotem konkursu jest opisanie w kilku zdaniach wartościowej aplikacji.  
2. Opis powinien zawierać informacje na czym polega opisywana aplikacja, jak często 

jest wykorzystywana, czy jest darmowa. Ponadto opis musi zawierać  ocenę aplikacji, 
wskazanie jej plusów i minusów oraz uzasadnienie, dlaczego warto korzystać z 
aplikacji.   
 

III. Kryteria oceniania:  

Ocenie podlegają:  

 oryginalność pracy,  
 spełnienie wszystkich wymogów opisu,  
 poprawność językowa. 

 
IV.  Przebieg konkursu oraz zasady zgłaszania prac konkursowych: 

 
1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.  
2. Oceny prac konkursowych dokona jury. 
3.  Wykonaną pracę uczniowie wysyłają na adresy e – mailowe: skniemiec@gmail.com , 

bibliozst@gmail.com  

 

V. Terminy: 
 do 28 2021 roku - zgłoszenie prac przez uczniów. 
 marzec  2021 roku - rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu. 

 
VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 
1. Oceny prac konkursowych dokona jury.  
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: 

www.zst.lezajsk.pl  
3. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  



 

VII. Warunki konkursu:  

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że:  
 prace są  pomysłem autorskim i nie naruszają praw autorskich osób trzecich; 
 przenosi prawa autorskie na organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i 

innego rozpowszechniania;  
 przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób 

trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw 
autorskich dotyczących zgłoszonych prac; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.  

3. Praca nagrodzona staje się własnością organizatora, a jej autor przenosi prawa 
autorskie do logo na organizatora. 

4. Decyzja jury jest decyzją ostateczną.  
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs prac.    


