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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR1 W BYDGOSZCZY
Miejski konkurs tworzenie witryn internetowych, serwisów,

blogów i wideoblogów „DZIECI z netykietą W SIECI” 
/XVI edycja/ tytuł pracy: „Osobliwy Ja”

1. CELE PRZEGLĄDU:
- popularyzacja korzystania z internetu wśród uczniów szkół podstawowych 
  i gimnazjalnych  przez aktywny udział w tworzeniu własnej witryny internetowej,
- ukazywanie możliwości techniki komputerowej,
- poznanie zasad tworzenia stron internetowych z pomocą nauczyciela w części
  warsztatowej imprezy,
- wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz ich integracja,
- doskonalenie warsztatu pracy,

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII,
- dostarczenie do organizatora konkursu /MDKnr1/ wypełnionej karty zgłoszenia
  /ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, lista uczestników 
  będzie codziennie  aktualizowana na stronie www.mdk1.bydgoszcz.pl,   
   ostateczny termin  zgłoszenia 3 marca do godz.14.00/
- samodzielne wykonanie witryny internetowej w pracowni komputerowej MDK-1;

3. KRYTERIA OCENY:
- oryginalność pomysłu i estetyka wykonania,
- spójność treści z tematem,
- stopień wykorzystania warsztatu pracy,
– wiedza zdobyta w oparciu o I etap konkursu,

4. KATEGORIE:
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej;

5. ORGANIZACJA KONKURSU:
Z chwilą wypełnienia i dostarczenia karty zgłoszenia uczestnik spełniający warunki
uczestnictwa zakwalifikowany zostaje do I etapu konkurs, który rozpocznie się 
dnia 3.03.2020 o godz. 16:00 w sali nr 9 MDKnr1. 
I etap to kurs obsługi programu SharePoint Designer do tworzenia stron www 
prowadzony przez autora przeglądu. Kurs obejmuje materiał podstawowej 



znajomości zasad tworzenia witryn dzięki czemu umożliwia udział w konkursie 
dzieci, które do tej pory nie posiadały umiejętności tworzenia witryn.

II etap to część warsztatowa – uczestnicy, w dogodnym dla siebie 
terminie /ustalonym podczas I etapu konkursu/ w dniach między 4-14 marca, 
będą samodzielnie tworzyć witrynę internetową w pracowni komputerowej 
MDKnr1. /całość dokonań wspierany będzie przez koordynatora projektu - 
nauczyciela/ 

18 marca /środa/ o godz.17 zaprosimy wszystkich chętnych uczestników 
konkursu do udziału w kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Nie hejtuję - 
reaguję”. Podczas warsztatów poznamy sytuacje w jakich stykamy się z hejtem. 
Dowiemy się również kto może paść ofiarą hejtu w sieci. Dowiemy się jak 
zapobiegać takim sytuacjom oraz jak postępować w przypadku, gdy się pojawią. 
Spotkanie poprowadzi zaproszony gość. Udział w warsztatach zostanie 
potwierdzony dodatkowym imiennym zaświadczeniem. 

III etap – 21 marca – ocena przygotowanych stron przez jury, wybranie 
najciekawszych prac i ich nagrodzenie podczas uroczystego finału o godz. 11:00.

6. NAGRODY:
Zwycięzcy /I, II, III miejsce/ w obu kategoriach otrzymają cenne nagrody rzeczowe
oraz dyplomy. Nauczyciele delegujący uczestników oraz pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny konkurs otrzymał wsparcie 
w postaci Bydgoskiego Grantu Oświatowego.

Uwagi: Sporne sprawy rozstrzyga jury konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
Informacje o konkursie znajdziecie na stronie internetowej 
www.mdk1.bydgoszcz.pl

Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowie koordynator projektu p. 
Marcin Szmyd nr tel. /52/ 375 53 49 wtorek - piątek w godz. 15:00-18:30 sobota
w godz. 9:00-12:00.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym zaakceptowaniem regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację wizerunku i udostępnienie danych 
osobowych w celach informacji o konkursie i jego promocji na stronie 
internetowej www.mdk1.bydgoszcz.pl oraz na fb placówki .

http://www.mdk1.bydgoszcz.pl/
http://www.mdk1.bydgoszcz.pl/


                                   KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
MIEJSKIEGO KONKURSU TWORZENIE WITRYN INTERNETOWYCH,

SERWISÓW, BLOGÓW I WIDEOBLOGÓW „DZIECI z netykietą W SIECI”
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA PISMEM DRUKOWANYM

oraz dostarczenie do dnia 3 marca 2020 do godz.14:00.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA / KLASA

IMIĘ I NAZWISKO 
NAUCZYCIELA DELEGUJĄCEGO

TELEFON KONTAKTOWY
UCZESTNIKA

…..............................................
  /podpis uczestnika/


