
 

  

Regulamin konkursu 

informatycznego  z okazji  „Dnia 

programisty” pn. „Brainwash”  
  

Postanowienia wstępne  

§ 1  

1. Organizatorem Regionalnego konkursu informatycznego z okazji „dnia programisty” 

pn. „Brainwash”, zwanego dalej Konkursem, Zespół Szkół Techniczno-

Informatycznych w Busku-Zdroju.  

  

Cele Konkursu  

§ 2  

Cele organizacji konkursu:  

1) obchody międzynarodowego  „Dnia programisty”  

2) rozbudzanie zainteresowań uczniów,  

3) integracja środowiska szkolnego,  

4) promocja szkoły w środowisku lokalnym.  

5) zaangażowanie  uczniów w życie szkoły  

6) zapoznanie uczestników z platformami edukacyjnymi ZST-I  

  

  

Warunki uczestnictwa  

§ 3  

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas pierwszych ZST-I,  bez względu na 

kierunek nauki.  

2. Konkurs ma charakter indywidualny i dobrowolny.  

3. Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz 

wizerunku (załącznik do regulaminu).  

4. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres e-mail:  informacja@zsti.pl   

  

Zgłoszenie powinno zawierać:  

a. imię i nazwisko, 

b. klasę do której uczeń uczęszcza , 

c. aktualnie używany adres e-mail, do którego uczestnik ma wyłączny dostęp.  

  

5. O ostatecznym udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. W konkursie prawo udziału ma zapewnione pierwszych 15 uczniów.  
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Organizacja konkursu  

§ 4  

1. Konkurs organizowany jest 13 września 2022 z okazji międzynarodowego „Dnia 

programisty”. 

2. Konkurs jest przeprowadzony w formie testu online na platformie moodle.zsti.pl, 

składającego się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, z jedną prawidłową odpowiedzią.  

3. Każda prawidłowa odpowiedź na pytanie testowe jest punktowane za 1pkt.  

4. Każdy uczestnik Konkursu, który prześle prawidłowo wypełnione zgłoszenie otrzyma 

na podany adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia.  

5. Osobom zakwalifikowanym do Konkursu (15 uczniom) na platformie moodle.zsti.pl 

zostanie utworzone konto zabezpieczone hasłem, dające dostęp do testu online.  

6. Dane dostępowe będą udostępnione uczestnikom w dniu Konkursu.  

7. Test rozpoczyna się o godzinie 12:10 i będzie trwał 45 minut.  

8. Konkurs wygrywa uczestnik, który uzyska najwięcej punktów w teście. W przypadku 

uzyskania takiej samej maksymalnej ilości pkt. przez więcej niż jednego uczestnika o 

wygranej decyduje czas zakończenia testu.  

9. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu Konkursu.  

  

Nagrody w konkursie  

§ 5  

1. Dla zwycięzcy Konkursu organizator przewidział  nagrodę główną – akcesoria 

komputerowe.  

2. Dla pozostałych uczestników, zakwalifikowanych do konkursu przewidziane są 

nagrody uczestnictwa.  

3. Organizator, w zależności od możliwości finansowych, zastrzega sobie możliwość 

dodatkowego nagradzania uczestników, np. za drugie lub trzecie miejsce w Konkursie.  

  

Pozostałe informacje  

§ 6   

1. Wyniki Konkursu będą opublikowane w lokalnej prasie, na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju http://zsti.pl,  a także na 

stronie buskiego portalu regionalnego http://www.busko.com.pl   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zawartych w niniejszym 

Regulaminie, a w przypadku braku zgłoszeń odwołania Konkursu.   

3. Dane osobowe uczestników Konkursu, określone w załączniku do Regulaminu, 

podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia 

laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocji.  
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