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Konkurs Informatyczny: 
 „Łowicz i okolice – moje miejsce na Ziemi” - film krótkometrażowy. 
I. Postanowienia ogólne. 

Konkurs informatyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu łowickiego. 

Odbywa się pod patronatem Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka oraz Jerzego Zabosta, Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Organizatorem jest 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki Łowiczu. 

II. Celami konkursu są: 

• popularyzacja wiedzy o zabytkach, miejscach pamięci  regionu Łowicza i okolic, 

• uwrażliwienie na piękno przyrody, tradycje Łowicza, 

• rozwijanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, 

myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 

komputera,  

• wyłanianie  talentów  i  wspieranie  uczniów  zdolnych  w  rozwijaniu  i  poszerzaniu  własnych zainteresowań 

informatycznych,  

• motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,  

• wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki 

w szkołach wyższego stopnia,  

• motywowanie  szkół  do  rozpoznawania  i  rozwijania  kompetencji,  zainteresowań  i uzdolnień uczniów oraz 

podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,   

• promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów. 

III. Konkurs ma charakter otwarty. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego.                                                 

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

IV. Przepisy dotyczące prac konkursowych: 

- Każdy uczestnik może złożyć ( nadesłać lub dostarczyć osobiście) jedną pracę wykonaną w formie filmu nagranego na płytę, 

na adres:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego  

im. Tadeusza Kościuszki, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz  

z dopiskiem Konkurs informatyczny. 

-  Na płycie/ kopercie płyty należy zamieścić: imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek  uczestnika, szkołę do której uczęszcza.  

- Do nadesłanej pracy należy załączyć kartę zgłoszenia, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, zgodę  

rodzica/opiekuna. 

- Prace nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac,  które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów. 

- Film krótkometrażowy powinien trwać nie dłużej niż 4 min. 

 



V. Termin: 

- Termin złożenia prac mija dnia 8 kwietnia 2022 roku.  

- W przypadku nadsyłanych prac pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

- Prace wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

- Ocena prac przez Jury nastąpi do 22 kwietnia 2022 roku. Organizatorzy powiadomią uczestników 25 kwietnia 2022 roku 

o dacie wręczania nagród. 

- Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców,                                

jak i przyznawania miejsc ex aequo. 

- Organizatorzy konkursu mają prawo do opublikowania prac konkursowych i wyników  na stronie internetowej szkoły. 

VI. Nagrody: 

- Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają uczestnicy konkursu, którzy zdobędą I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.   

 


