KONKURS INFORMATYCZNY
EDYCJA IV

STWÓRZ STRONĘ INTERNETOWĄ NT.
„NAJCIEKAWSZE NOWINKI
TECHNOLOGICZNE 2013 ROKU”

DLA AUTORÓW NAJCIEKAWSZYCH STRON-NAGRODY!
WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 15.05.2014
(ŚWIATOWY DZIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO)
W programie:
- Wręczenie nagród
- Możliwość przystąpienia do egzaminu próbnego z zakresu ECDL
- Przedstawienie idei ECDL
- Informacja o kierunkach kształcenia w ZSP Nr 1 w Barlinku
KONKURS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
ORGANIZATOR KONKURSU:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku
PATRONAT KONKURSU:
- Koordynator Regionalny ECDL
- Koordynator Centrum Egzaminacyjnego przy WSH TWP w Szczecinie
- Centrala GBS w Barlinku
Prace w formie spakowanej prosimy przesłać
na adres: bigbit@barlinek.biz
Nadsyłanie prac: do 2 maja 2014
Więcej informacji na stronie:
w w w . zs p1 .b a rl i ne k. bi z/b ig bi t

Regulamin Konkursu Informatycznego „BigBit”

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku
Patronat:
- Koordynator Regionalny ECDL
- Koordynator Centrum Egzaminacyjnego przy WSH TWP w Szczecinie
- Centrala GBS w Barlinku
Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
Terminy:
Nadsyłanie prac: do 2 maja 2014
Planowane ogłoszenie wyników: 15 maja 2014
Struktura konkursu:
Konkurs polega na stworzeniu strony internetowej nt.
„Najciekawsze nowinki technologiczne 2013 roku”
Strona powinna zawierać m.in.:
- podstawowe informacje o wybranych nowościach technologicznych,
- galerię zdjęć,
- animacje,
- obiekty filmowe (np. youtube)
Parametry techniczne strony: język HTML 4/5, CSS (można zastosować
JavaScript oraz obiekty Flash)
Minimalna ilość podstron: 10
Na każdej podstronie powinno widnieć imię i nazwisko autora strony

Warunki uczestnictwa:
- Prace (pliki strony internetowej) należy przesłać w formie spakowanej
(zip lub rar) na podany adres bigbit@barlinek.biz
(w treści maila należy zamieścić: imię i nazwisko autora strony, klasę
oraz pełną nazwę szkoły);
- Prace należy wykonać indywidualnie;
- Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnego eksponowania
zgłoszonych prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia
nagrodzonych prac na serwerze organizatora przez okres 1 roku od
dnia rozstrzygnięcia konkursu;
- Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem
warunków niniejszego regulaminu;
- Nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursu powołane przez
organizatora;
- Udział w konkursie jest bezpłatny;
- Najlepsze prace zostaną nagrodzone;
Kryteria oceny:
Pomysłowość, zastosowanie technologii, kolorystyka, grafika,
przejrzystość, animacja
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adres:
bigbit@barlinek.biz

