
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Regulaminu konkursu na napisanie strony internetowej z grą komputerową

 

1. Konkursu na napisanie strony internetowej z grą komputerową jest przeznaczony

uczniów szkół gimnazjalnych.

2. Tematem strony internetowej jest opracowanie gry 

w dowolnej przeglądarce internetowej

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Dopuszcza się gry o rożnym charakterze m.in.: zręcznościowe, planszowe, strategiczne, 

logiczne itp. 

4. Prace powinny być przesłane w postaci pliku *.zip

5. Prace prosimy wysyłać wraz z kartą zgłoszeniową (poniżej), na adres e

cezary.wawszczak@lckziu.lublin.eu, 

„Konkurs - gra komputerowa

6. Komisja Konkursowa ma prawo dyskwalifikacji p

w niej łamią prawo, dobre obyczaje, lub też rażąco są niezgodne z tematem Konkursu.

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem pracy i wyraża on zgodę na 

wykorzystywanie zgłoszonej pracy przez Lubelskie C

i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lub

i opiniujących. 

8. Komisja Konkursowa po

www.lckziu.pl umożliwiając testowanie oraz opiniowanie. Głosy zebrane w ankiecie od 

uczestników testu wyłonią zwycięzcę konkursu. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród nastąpi 22 kwietnia 2016 

Otwartego Szkoły o godz. 11

10. Dla uczestników Konkursu przewidziane

1. Dysk SSD 120GB; 

   

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie 

 

 

Regulaminu konkursu na napisanie strony internetowej z grą komputerową

Konkursu na napisanie strony internetowej z grą komputerową jest przeznaczony

uczniów szkół gimnazjalnych. 

Tematem strony internetowej jest opracowanie gry komputerowej obsługiwanej 

dowolnej przeglądarce internetowej. Fabuła gry powinna być dostosowana dla młodzieży 

ponadgimnazjalnych. 

o rożnym charakterze m.in.: zręcznościowe, planszowe, strategiczne, 

Prace powinny być przesłane w postaci pliku *.zip. 

Prace prosimy wysyłać wraz z kartą zgłoszeniową (poniżej), na adres e

@lckziu.lublin.eu, do dnia 15.04.2016 r., w tytule należy wpisać 

gra komputerowa”. 

ma prawo dyskwalifikacji pracy, szczególnie jeśli treści przedstawione 

w niej łamią prawo, dobre obyczaje, lub też rażąco są niezgodne z tematem Konkursu.

oświadcza, że jest autorem pracy i wyraża on zgodę na 

wykorzystywanie zgłoszonej pracy przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego 

Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie do celów informacyjnych 

po wybraniu najlepszych prac, umieści je na stronie szkoły 

umożliwiając testowanie oraz opiniowanie. Głosy zebrane w ankiecie od 

uczestników testu wyłonią zwycięzcę konkursu.  

onkursu i rozdanie nagród nastąpi 22 kwietnia 2016 

Otwartego Szkoły o godz. 11
00 

w sali konferencyjnej LCKZiU. 

onkursu przewidziane są nagrody: 

Regulaminu konkursu na napisanie strony internetowej z grą komputerową 

Konkursu na napisanie strony internetowej z grą komputerową jest przeznaczony dla 

komputerowej obsługiwanej 

Fabuła gry powinna być dostosowana dla młodzieży 

o rożnym charakterze m.in.: zręcznościowe, planszowe, strategiczne, 

Prace prosimy wysyłać wraz z kartą zgłoszeniową (poniżej), na adres e-mail: 

., w tytule należy wpisać 

racy, szczególnie jeśli treści przedstawione 

w niej łamią prawo, dobre obyczaje, lub też rażąco są niezgodne z tematem Konkursu. 

oświadcza, że jest autorem pracy i wyraża on zgodę na 

entrum Kształcenia Zawodowego 

linie do celów informacyjnych 

wybraniu najlepszych prac, umieści je na stronie szkoły 

umożliwiając testowanie oraz opiniowanie. Głosy zebrane w ankiecie od 

onkursu i rozdanie nagród nastąpi 22 kwietnia 2016 r. podczas Dnia 



2. Mysz komputerowa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pendrive; 

 

 

  



Karta zgłoszenia 

konkursu na stronę internetową z grą komputerową 

 

Imię  
Nazwisko  
Klasa  
Nazwa szkoły  
Nazwisko i imię nauczyciela,  

adres e-mail 
 

Nazwa pliku  
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że jestem autorem pracy i wyrażam zgodę na wykorzystywanie zgłoszonej 

pracy przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Lublinie do celów informacyjnych i opiniujących. 

 

 

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

podpis autora pracy podpis rodzica/opiekuna prawnego 


