
                           

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Regulamin  

konkursu pt. „Cyfryzacj@ bez tajemnic” na prezentację multimedialną 

promującą możliwości i bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu w ramach 

projektu pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” 

I. Cele konkursu 

Konkurs „Cyfryzacj@ bez tajemnic” ma na celu promowanie możliwości  

i bezpiecznego korzystanie z komputera i Internetu,  tym skierowane na rozwijanie umiejętności 

posługiwania sie technologią informacyjną. 

II. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Puck. 

2. Adres organizatora:  Urząd Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84 - 100 Puck 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:  

Anna Łapińska  tel. 58 673 56 27  

III. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych z Gminy Puck. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną jednego pliku graficznego 

przygotowanego w programie PowerPoint bądź w programie OpenOffice zapisanego w 

formacie umożliwiającym jego otwarcie bezpośrednio w w/w programach (z 

rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps) nie 

większym niż 2,5 MB związanego z tematem konkursu „Cyfryzacj@ bez 

tajemnic” promującego możliwości korzystania z komputera i Internetu  w terminie: 

  

od dnia 01 lipca 2015 r. do dnia 15 sierpnia 2015 r. do godz. 15:30  

na adres email: anna.lapinska@gmina.puck.pl   

w tytule Konkurs pt. „Cyfryzacj@ bez tajemnic” 

 

W mailu zawierającym plik graficzny na konkurs „Cyfryzacj@ bez tajemnic” 

należy podać: 

- imię i nazwisko autora pracy a także imię i dane adresowe opiekuna prawnego 

reprezentującego autora pracy, telefon 

- dane adresowe autora pracy 

- wiek autora pracy (w przypadku dzieci i młodzieży należy podać klasę i nazwę szkoły). 

 

4. Jeden uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową. W przypadku 

przesłania przez Uczestnika Konkursu kilku prac- żadna z niech nie zostanie przyjęta do 

Konkursu. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
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5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. 

U. Nr 133, poz. 833, z późn .zm.). 

 

6. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na akceptację regulaminu konkursu. 

IV. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Gminy Puck spośród, których wyłonionych zostanie 3 laureatów w poniższej kategorii 

wiekowej: 

 

I. Dzieci klas 0-3 szkół podstawowych (1 nagroda) 

II. Dzieci i młodzież klas 4-6 szkół podstawowych (1 nagroda) 

III. Młodzież i osoby dorosłe (1 nagroda). 

 

2. Komisja konkursowa będzie oceniać prace pod względem: 

 zgodności pracy z tematem konkursu, 

 oryginalności, 

 kreatywności uczestnika, 

 stopnia trudności wykonania. 

 

3. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace. Laureaci (3  najciekawsze prace)  zostaną nagrodzone 

po jednym tablecie z możliwością podłączenia do Internetu. Zwycięzcy zostaną 

poinformowani drogą mailową.  
 

4. Osoby nagrodzone  wraz z opiekunami zostaną zaproszone na uroczysty finał konkursu, 

które odbędzie się we wrześniu 2015 r. podczas konferencji końcowej projektu. 

 

Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej projektu: 

 

http://e-szansa.gmina.puck.pl/aktualnosci-projekt-0272013/ 

 

do 14 dni od zakończenia konkursu. 

 

5. Nagrody w konkursie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 

pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, Oś priorytetowa 8 

„Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.” 


