
 

 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT KONCEPCYJNY 

TYTUŁOWEJ STRONY INTERNETOWEJ TECHNIKUM 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO – www.tab.edu.pl 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1. Regulamin dotyczy konkursu na projekt koncepcyjny tytułowej strony  internetowej 

Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego  

w Warszawie - www.tab.edu.pl. 

1.2. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja Szkoły wraz z zespołem nauczycieli.  

1.3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na nową tytułową stronę 

internetową Technikum Architektoniczno-Budowlanego – www.tab.edu.pl. 

1.4. Konkurs odbywa się w terminie od 18.03.2020 do 15.05.2020r. 

1.5. Ostateczny termin złożenia prac - 15.05.2020r., godz. 12:00. 

1.6. Miejsce składania prac – sekretariat Szkoły. 

1.7. Praca konkursowa powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem ze 

wskazaniem klasy w przypadku uczniów. 

1.8. Osoba koordynująca przebieg konkursu – Joanna Kołakowska. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników 

Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego  

w Warszawie. 

2.2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2.3. W konkursie mogą również uczestniczyć zespoły 2 osobowe. 

 

3. FORMA I ZAKRES OPRACOWANIA 

3.1.  Zakres wykonania pracy obejmuje propozycję: rozwiązania kolorystycznego, 

graficznego strony internetowej, układu funkcjonalnego poszczególnych jej 

elementów uzupełnionego, gdzie to niezbędne, opisem zawartości merytorycznej. 

3.2. Dopuszcza się prace, które zawierają tylko niektóre z wyżej wymienionych aspektów. 

3.3.  Format wykonania prac – dowolny (np.: plansze formatu A3, A4 lub inne). 

3.4.  Technika wykonania prac – dowolna (np.: rysunek, grafika, obraz, grafika 

komputerowa, wizualizacja komputerowa, kolaż i inna). 

 

4. KRYTERIA OCENY PRAC 

4.1. Wszystkie prace przyjęte do konkursu w wyznaczonym terminie podlegają ocenie 

poprzez przyznanie stosownej liczby punktów, w zależności od atrakcyjności pracy. 

4.2. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.3. Wygrywa praca, która zdobędzie największą liczbę punktów. 

4.4. Ocenie podlegać będą następujące elementy: 

 wizja/pomysł, 

 nowoczesność rozwiązań, 

 czytelność/komunikatywność,  

 kolorystyka, 

 intuicyjność korzystania, 
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 grafika, 

 zawartość merytoryczna. 

4.5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. 

4.6. Komisję Konkursową stanowi: Pani Dyrektor wraz z grupą wybranych nauczycieli  

i uczniów. 

4.7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w maju 2020r. 

 

5. NAGRODY 

5.1.  W konkursie przewiduje się następujące nagrody: 

1 miejsce – nagroda w postaci bonów do zrealizowania w sklepach Empik na kwotę 

400zł, 

2 miejsce – nagroda w postaci bonów do zrealizowania w sklepach Empik na kwotę 

300zł, 

3 miejsce – nagroda w postaci bonów do zrealizowania w sklepach Empik  na kwotę 

200zł. 

5.2. Za pracę przyjętą do realizacji, dodatkowo przewidziano list referencyjny jako dobry 

początek w karierze zawodowej architekta/grafika, wraz z zamieszczeniem na stronie 

internetowej stosownej informacji odnośnie autora projektu. 

5.3. W konkursie nie przewidziano nagród ex aequo. 

5.4.  W przypadku pracy zespołowej, pula pieniężna przypadająca na miejsce, zostaje 

podzielana na pół i wręczona każdemu z Uczestników. 

5.5.  Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają gratyfikację w postaci 

podwyższenia o pół stopnia oceny końcowej (semestralnej), w zależności od poziomu 

klasy z: informatyki, rysunku lub projektowania. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1.  Biorąc udział w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

6.2. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm). 

6.3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na plakatach informacyjnych 

wywieszonych na korytarzach Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły - 

www.tab.edu.pl. 

6.4. Dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności w celu opublikowania 

wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe 

ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr133, poz. 883 z późn. zmianami). 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Szkoła. 

6.5 Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przeniesienie praw majątkowych w 

stosunku do wykonanej przez siebie pracy na rzecz Szkoły, a także zapewnienie ze 

strony Uczestnika, że wykonana i złożona praca jest jego własnym projektem i nie 

zawiera żadnych cech/elementów plagiatu. 
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