
Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego
na wykonanie prezentacji multimedialnej

pt. Dlaczego warto chodzić do Gastronomika
dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

I. Cele konkursu:
1. Integracja ze szkołą. 
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży. 
3. Ukazywanie możliwości techniki komputerowej. 
4. Poszerzenie wiedzy na temat tworzenia prezentacji multimedialnych. 
5. Pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

II. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Monika Pacek - nauczycielka informatyki.

III. Uczestnicy konkursu: 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym (przez jednego autora) wykonaniu prezentacji 

multimedialnej pt. Dlaczego warto chodzić do Gastronomika. 
2. Przy wykonywaniu prezentacji można korzystać z ogólnie dostępnych bezpłatnych programów. 

Powinny się w niej zawierać informacje takie jak Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 
ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź, tel.: 42 636 75 44, faks: 42 636 12 33, 
email: kontakt@zsg.elodz.edu.pl oraz gastronomik@zsg.elodz.edu.pl oraz 
zawody w Gastronomiku: 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: 
Kucharz
kwalifikacja:

 Sporządzanie potraw i napojów
TECHNIKUM: 
Technik żywienia i usług gastronomicznych
kwalifikacje:

 Sporządzanie potraw i napojów
 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Po technikum uczniowie mają 2 zawody: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych 
Kelner
kwalifikacje:

 Wykonywanie usług kelnerskich
 Organizacja usług gastronomicznych

3. Można korzystać ze zbiorów znajdujących się na stronie internetowej 
www.gastronomik.neostrada.pl. Nie można korzystać ze zdjęć oraz grafiki, która jest utworem 
czyjejś pracy oraz nie ma zgody autora do jej publikacji, a także nie można korzystać ze zdjęć 
przedstawiających osoby, które nie wyraziły zgody na publikację ich wizerunku.

4. Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: nikax67@wp.pl lub dostarczyć na płycie 
CD/DVD lub PenDrive do nauczyciela informatyki (sala 207) do dnia 30 grudnia 2018 r. 

5.  Nazwa  pliku  z  pracą  konkursową  musi  zawierać  nazwisko  i  imię  autora  oraz  klasę, 
(nazwisko_imię_klasa). Dodatkowo należy też załączyć plik tekstowy, który zawiera powyższe 
dane autora.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb konkursu oraz umieszczania wizerunku uczestnika w materiałach 
promocyjnych i na stronie WWW Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zachowania  wszystkich  nadesłanych  prac  i ich 
późniejszego wykorzystania do celów promocyjnych. 

V. Ocena prac: 
1. Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Ocenie podlegają: 

 pomysłowość: 1-10 pkt
 staranność wykonania: 1-0 pkt
 zgodność z tematem i celem konkursu: 1-10 pkt
 poprawność językowa: 1-10 pkt
 ogólny odbiór pracy: 1-10 pkt

3.  O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników do dnia 15 stycznia 2018 na stronie 
internetowej szkoły

VI. Nagrody: 
Laureaci  otrzymają  nagrody  niespodzianki  ufundowane  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi Panią Zofię Wrześniewską.

Organizator konkursu: Monika Pacek
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