
Fundacja dla Rozwoju

ogłasza konkurs WWW

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tworzących strony internetowe 

zgodne ze standardami W3C!

 Konkurs polega na stworzeniu semantycznej strony internetowej, noszącej tytuł:

Młodzieżowy przewodnik 
po powiecie wołomińskim

Strona  musi  być  kompletna  i  zawierać  elementy  grafiki  oraz  dokładne  opisy 

ulubionego  zagadnienia  z  narzuconego  tematu.  Musi  się  ona  ograniczać  do 

maksymalnie  pięciu podstron,  a  jej  całkowita  grafika  nie  może  przekraczać  1 

megabajta.

Uczestnicy konkursu wysyłają swoje prace na adres e-mail fdlar@o2.pl do 31 grudnia 

2006  r. włącznie.  Wyniki  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Fundacji  dla  Rozwoju  w 

terminie dwóch tygodni od zakończenia okresu zgłoszeniowego (15.01.2007).

Dokładne informacje na temat konkursu wraz z jego pełnym regulaminem dostępne są 

na  stronie  internetowej  Fundacji  dla  Rozwoju:  www.fdlar.pl w  dziale  „Konkurs 

WWW”. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.

Patronat nad konkursem sprawują

Starosta Powiatu Wołomińskiego                   ActivNet                                  KarenNotebook

http://www.fdlar.pl/


Dodatkowe informacje
W dzisiejszych czasach Internet stał się tak popularny, że stronę internetową może zrobić 
każdy,  bez  względu na  swoje  umiejętności  w tej  dziedzinie.  Wystarczy  mieć  odpowiedni 
program i trochę czasu by stworzyć coś, co jest stroną internetową, a przynajmniej próbuje za 
nią  uchodzić  łamiąc  wszystkie  zasady.  Tzw.  „stara  szkoła”  jest  wykorzystywana  przez 
wszystkie programy do edycji wizualnej stron.
Na szczęście nie wszyscy twórcy mają więcej czasu i programów niż umiejętności, dlatego 
też zdarzają się osoby zdolne, które potrafią stworzyć stronę od zera –  zgodną ze standardami 
W3C, pisaną semantycznym kodem.
Pragnąc  wyróżnić  takie  osoby  oraz  zachęcić  innych  do  starań,  Fundacja  dla  Rozwoju 
zorganizowała konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykluczeniem 
szkół wyższych, w którym zadaniem jest stworzenie semantycznej, poprawnej strony WWW.
Strona  powinna  być  obsługiwana  w  każdym systemie  operacyjnym,  oraz  wyświetlana  w 
każdej przeglądarce internetowej z idealną zgodnością. Wymogiem dodatkowym jest z góry 
narzucony  temat  (Młodzieżowy  przewodnik  po  powiecie  wołomińskim).  Temat  ten 
realizować  można  na  własny,  kreatywny  sposób,  na  maksymalnie  pięciu  podstronach 
wypełnionych tekstem, wzbogaconych o szatę graficzną przyjazną dla oka, której rozmiar nie 
przekroczy 200 (dwustu) kilobajtów.

Aby nadać konkursowi smaku i dzięki rywalizacji podnieść poziom, przewidziane zostały 
interesujące  nagrody.  Nagradzane  są  trzy  pierwsze  miejsca.  Dodatkowo,  najlepsza  praca, 
zgodą  nagrodzonego  autora,  może  zostać  zamieszczona  jako  dodatkowa  strona  portalu 
Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Prace konkursowe oceniane są przez trzyosobowe jury, które wyłoni laureatów w terminie 
czternastu  dni  od  zakończenia  napływania  zgłoszeń.  Aby  praca  mogła  zostać  oceniona, 
uczestnicy  muszą  ją  nadesłać  na  adres  e-mail  fdlar@o2.pl .Należy  przesłać  wszystkie 
elementy strony, które zapewnią prawidłowe jej działanie bez potrzeby zmieniania struktury 
folderów,  którą  przyporządkował  autor.  Zapewniamy,  że  żadna  praca   nie  będzie 
wykorzystana do celów niezwiązanych z konkursem bez zgody autora.
Ocenie  podlega  w  pierwszej  kolejności  poprawność  strony  kodowej  oraz  poprawność 
składniowa kodu, która jest pierwszą fazą eliminacji prac. W dalszej części ocenie podlegać 
będzie  łatwość nawigacji,  dostępność  oraz  wygląd  (tonacja  kolorów,  dobór  grafiki  etc.)  i 
kreatywność tekstów.

Konkurs ten – podobnie jak wszystkie inne – opatrzony jest regulaminem, który stanowi 
podstawę w kwestii zobowiązań uczestników i organizatorów konkursu.

Czas trwania konkursu: od 06.11.2006 do 31.12.2006
Ogłoszenie wyników: 15.01.2007

mailto:fdlar@o2.pl


REGULAMIN KONKURSU WWW

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1.Dokument ten, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki przystąpienia do 
konkursu dla twórców stron WWW.
2.Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

a.Fundacja  dla  Rozwoju  -  Fundacja  dla  Rozwoju,  KRS  nr 0000250809, 
REGON 140440495,  NIP 1132596220,  adres  korespondencyjny  
05-261 Marki, ul. Klonowa 7, właściciel stron www.fdlar.pl, zwana dalej Fundacją 
lub Organizatorem,
b.Uczestnik lub autor – osoba, która uczestniczy w konkursie,
c.Praca konkursowa – strona internetowa stworzona i nadesłana przez uczestnika,
d.Laureat konkursu – osoba, której praca konkursowa zajęła miejsca od 1. do 3. 
w konkursie,
e.Jury  –  komisja  w  składzie  trzyosobowym,  oceniająca  prace  konkursowe, 
powołana przez Zarząd Fundacji.

II. Praca konkursowa
§ 2.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i w szkół ponadgimnazjalnych.
2.W konkursie nie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci szkół.
3.Przedmiotem konkursu jest pełna strona internetowa – grafika plus tekst – stworzona 
przez uczestnika na podany temat „Młodzieżowy przewodnik po powiecie wołomińskim”, 
w określony sposób i w wyznaczonym terminie.
4.Każdy z uczestników może nadesłać jedynie jedną pracę konkursową.
5.Konkurs trwa w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

§ 3.
1.Autor składa oświadczenie, że:

a.Wykonał  pracę  konkursową  samodzielnie  i we  własnym  zakresie, 
oraz że do wytworzenia  pracy  konkursowej  nie  wykorzystywał  w sposób 
nieuprawniony praw autorskich osób trzecich,
b.Posiada  wyłączne  prawa  autorskie  osobiste  i majątkowe  do  całej  pracy 
konkursowej,
c.Żadna osoba trzecia nie posiada praw autorskich osobistych lub majątkowych do 
pracy konkursowej.

2.Autor składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów związanych z konkursem.

§ 4.
1.Zasadą dominującą w konkursie jest zgodność ze standardami sieciowymi zalecanymi 
przez W3C - w tym:

•poprawność semantyczna kodu xhtml (http://validator.w3.org/) i css 
(http://jigsaw.w3.org/css-validator/)
•pełne oddzielenie struktury strony (XHTML) od sposobu prezentacji (CSS) oraz 
używanie strukturalnego kodu (np. wymagane jest używanie znaczników h1, h2... 
zamiast div id=”tytuł”)
•poprawny CSS stosowany do wyglądu (tabele do danych tabelarycznych, brak 
tabel zagnieżdżonych...)
•łatwość nawigacji (również  w przeglądarkach nie obsługujących grafiki skryptów 
Javy oraz Flasha)



•spełnienie  podstawowych wymagań dostępności  (np.:  możliwość  powiększenia 
tekstu, alternatywne opisy do graficznych elementów strony)
•strona  musi  poprawnie  wyświetlać  się  w  nowoczesnych  popularnych 
przeglądarkach  (Internet  Explorer,   Mozilla,  Firefox,  Netscape,   Opera, 
Konqueror) oraz powinna być czytelna i użyteczna w urządzeniach przenośnych, 
lub nieobsługujących grafiki, skryptów Javy czy Flasha

2.Strona musi być zgodna z tematem, wskazanym w ogłoszeniu konkursu.
§ 5.

1.Strona może składać się z maksymalnie pięciu podstron.
2.Grafika składająca się na wygląd strony nie może przekraczać 200 kilobajtów a całość 
strony z dodatkiem zdjęć nie może przekraczać 1 megabajta. 

§ 6.
Praca konkursowa nie może naruszać prawa, dóbr osobistych lub moralności publicznej 
albo skutkować takim naruszeniem.

§ 7.
Strony  wykonane  w  sposób  niezgodny  z  wytycznymi  zostają  automatycznie  usunięte 
z konkursu i jury w żadnym wypadku nie będzie rozpatrywać możliwości ich udziału.

§ 8.
1.Praca konkursowa nie może być wykorzystana do celów niezwiązanych z konkursem, 
bez pisemnej zgody autora lub jego opiekuna prawnego.
2.Prawa autorskie do pracy konkursowej posiada tylko i wyłącznie jej autor.

III. Wysyłanie prac
§ 9.

1.Pracę konkursową należy wysłać w czasie trwania konkursu na adres e-mail wskazany 
w ogłoszeniu konkursu.
2.Praca  powinna  być  wysyłana  w  załączniku  jako  jeden  plik  w  formacie 
skompresowanego archiwum rar lub zip oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
jej prawidłowego działania.
3.E-mail z pracą konkursową powinien być zatytułowany „Konkurs WWW”.
4.W treści  e-maila,  uczestnik powinien wskazać:  imię,  nazwisko,  wiek,  szkołę i  adres 
szkoły oraz złożyć oświadczenia, o których mowa w § 3.

IV. Ocenianie
§ 10.

1.Proces  oceniania  jest  wewnętrzną  dyskusją  między  członkami  jury,  mający  na  celu 
wyłonić trzy najlepsze prace.
2.Jury dokonuje oceny prac i podejmuje ostateczną decyzję w terminie czternastu dni od 
dnia zakończenia przyjmowania prac.

§ 11.
1.Prace oceniane są w dwóch etapach:

a.Etap  pierwszy: poprawność  kodu  –  gdzie  oceniana  jest  budowa  strony,  jej 
struktura i  sposób kodowania,
b.Etap drugi: strona wizualna – gdzie oceniany jest wygląd i treść merytoryczna 
pracy konkursowej, w tym:

i.Zgodność z tematem,
ii.Kreatywność i estetyka,
iii.Stopień rozwinięcia i spójność treści,

2.Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest poprawność budowy strony.



V. Wyniki
§ 12.

1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Fundacji dla Rozwoju z chwilą podjęcia 
ostatecznej decyzji przez jury.
2.Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o miejscu jakie zajęli 
w konkursie.
3.Każdy niezadowolony z rozstrzygnięcia konkursu uczestnik może odwołać się pisemnie 
od decyzji jury do Zarządu Fundacji w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
4.Ostateczne  wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Fundacji  dla  Rozwoju 
w terminie czternastu dni od ogłoszenia decyzji przez jury

§ 13.
1.Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

VI. Postanowienia końcowe
§ 14.

1.Jedyna i  obowiązująca wersja Regulaminu zamieszczona jest  na stronie internetowej 
Organizatora.
2.Regulamin obowiązuje od chwili ukazania się na stronie.
3.Zmiany w Regulaminie nie będą dokonywane w trakcie trwania konkursu.
4.W przypadku, gdy liczba uczestników konkursu będzie mniejsza niż 3, konkurs zostanie 
unieważniony.


