
REGULAMIN ODDZIAŁOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY 

UCZNIOWSKI PROGRAM KOMPUTEROWY 

ROK 2013 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji i 

Społeczeństwa Informacyjnego 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w Oddziałowym Konkursie jest Zarząd 

Oddziału Piotrkowskiego SEP, w którego imieniu działa Sekcja Informatyki. 

3. Dla zwiększenia puli nagród organizatorzy zabiegać będą o sponsorów. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych , gimnazjów i 

szkół średnich. 

5.  Konkurs organizowany jest na terenie objętym obszarem działania OPT SEP 

(dawne województwo piotrkowskie). 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę opracowanych przez 

siebie programów, możliwe jest zgłaszanie prac zespołowych. 

7. Programy komputerowe zgłoszone do konkursu oceniane i klasyfikowane są w 

następujących kategoriach:  

 programów edukacyjnych wspomagających proces nauczania dowolnego 

przedmiotu w szkole ,  

 pozostałych programów użytkowych,  

 stron WWW, 

 oprogramowania sterowników swobodnie programowalnych. 

Dla grupy programów edukacyjnych konieczne jest stwierdzenie ich przydatności 

w praktyce szkolnej wydane przez placówkę oświatową. 

Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania programów pisanych na 

urządzenia mobilne np. palmtopy, smartfony, opartych na systemach 

operacyjnych, iOS, Android, Microsoft Phone. 

8. Prace zgłoszone do konkursu należy przesyłać na adres Oddziału 

Piotrkowskiego SEP ul. Armii Krajowej 24A  97-300 Piotrków Trybunalski. 

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Sołtysiak. 507323251 ,  e-mail: 

ssoltys@interia.pl 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie zgłoszenia wg załączonego 

wzoru.  

Do zgłoszenia należy dołączyć nośnik z kodem wykonywalnym wraz z 



dokumentacją oraz oświadczenie autorów o uznanie zgłoszonych programów jako 

ogólnie dostępnych w placówkach światowo - wychowawczych i przez to 

mogących być rozprowadzanymi w nich nieodpłatnie. 

10. Nie będą oceniane powtórnie prace nagrodzone w poprzednich edycjach . 

11.Termin składania prac do komisji konkursowej Oddziału SEP mija 8.04.2013 r. 

Uwaga:    

Powyższy termin może ulec zmianie. Informacja o ewentualnej zmianie terminu 

opublikowana zostanie pod adresem http://www.sep.elb.pl/konkurs.htm i 

http://www.sep.piotrkow.pl/. Prosimy o śledzenie informacji . 

12.Skład komisji konkursowej powołuje Zarząd Oddziału Piotrkowskiego SEP. W 

skład komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji. 

13.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

14.Organizatorzy konkursu nie zwracają uczestnikom nośników  i innych 

dokumentów złożonych wraz z programem. 

15.O wynikach konkursu informowane będą szkoły, których uczniowie zostali 

laureatami konkursu. 

16.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na uroczystym Spotkaniu Laureatów , a 

następnie werdykt komisji konkursowej przesłany zostanie do wszystkich 

uczestników i opublikowany . 

 

 

 

Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Informatyki 

   

       przy Oddziale Piotrkowskim SEP  

  

      

http://www.sep.elb.pl/konkurs.htm
http://www.sep.piotrkow.pl/


Zgłoszenie pracy do  konkursu na „Najlepszy uczniowski program komputerowy” 

organizowanego przez Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

 

1. Tytuł pracy: 

    ................................................................................................................................................. 

2. Autor pracy (autorzy) - imię, nazwisko, adres, telefon, szkoła, (uczeń nauczyciel): 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

3. Krótki opis funkcjonalny pracy (zastosowanie): 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

4. Platforma i wymagania sprzętowe programu: 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

5. Opiekun pracy (opcjonalnie) - imię, nazwisko, adres, telefon, szkoła 

    ................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

6. Kategoria : program edukacyjny, program użytkowy, strona WWW (niepotrzebne skreślić). 

7. Będąc autorem (autorami) programu w myśl ustawy o prawie autorskim z 23.02.1994 

    zezwalam(y) na nieodpłatne rozpowszechnianie zgłoszonego na konkurs programu  

    w placówkach światowo - wychowawczych. 

      Podpis(-y) autora(-ów): 

      ...................................................... 

      ...................................................... 

      ...................................................... 

      ...................................................... 



 

 

Dla programu edukacyjnego stwierdzenie przydatności w praktyce szkolnej  

wydane przez placówkę oświatową: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


