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KONKURS „ON  Y VA !” 
na stronę internetową w języku francuskim lub polskim  

dla uczniów 
 

Regulamin konkursu 
 

I. Organizatorzy konkursu 

 Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur 

 Gimnazjum nr 2 w Skoczowie 

 ZS nr 3 - V Liceum Ogólnokształcące w Rybniku  
 
II. Cele konkursu 

 Zachęcenie uczniów do nauki języka francuskiego, 

 wspieranie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych,  

 rozpowszechnianie wiedzy na temat tworzenia interaktywnych stron WWW, 

 zachęcenie uczniów do kreatywnej pracy zespołowej. 
 

III. Zadanie konkursowe 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczących się języka francuskiego wszystkich etapów 

edukacyjnych, którzy pragną rozwijać umiejętności tworzenia interaktywnych stron www oraz 
doskonalić znajomość języka francuskiego. 

 
2. Uczniowie powinni stworzyć atrakcyjną stronę internetową w języku polskim lub francuskim.  

 
3. Strona powinna zawierać informacje ułatwiające naukę języka francuskiego, dotyczące 

geografii, kultury, ćwiczeń interaktywnych, ciekawostek lub tekstów piosenek. Na stronie 
mogą się znaleźć również adresy wydawnictw oraz Ambasad i instytucji kulturalnych 
związanych z językiem francuskim. 
 

4. Wymogi techniczne: prace można tworzyć indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych, 
strona (portal) powinna być przygotowane do umieszczenia na wybranym serwerze i 
upublicznienia jej w sieci Internet. Wielkość strony i jej zawartość graficzna powinny 
odpowiadać obowiązującym standardom oraz liczyć min. 3 podstrony. Prace należy przesyłać 
na płytach CD lub DVD lub umieścić na serwerze pod wskazanym adresem. 
 

5. Nadesłane na konkurs projekty powinny zawierać dołączoną kartę zgłoszenia zawierającą: 
 

 nazwę i adres szkoły, nr telefonu, adres e-mail, stronę www 

 imiona i nazwiska autorów pracy, imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) 

 zgodę na wykorzystanie lub modyfikowanie zawartości strony przez organizatorów. 
 

6. Ocenie podlegać będzie: jakość  i poprawność zawartych informacji, atrakcyjność formy i 
nowatorstwo projektu, zgodność projektu ze standardami tworzenia stron WWW. Szkoła może 
przedstawić dowolną liczbę prac konkursowych. 

 
7. Do dnia 30 marca 2011 r. prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie poprzez 

przesłanie karty zgłoszenia zespołu na adres e-mail: europajezykow@gmail.com  
 

8. Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2011r. (data stempla 
pocztowego). Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 



 
 

Prace na płytach DVD lub CD prosimy przesłać na adres:  
Gimnazjum nr 2, ul. Bielska 17 

43-430 SKOCZÓW 
Pan Tomasz Szkudliński - Konkurs „ON Y VA !” 

 
 
Dodatkowych informacji udziela z ramienia Stowarzyszenia ELC -  Renata Klimek-Kowalska, 
tel.607 344 334, e-mail:Kowalska.renia@gmail.com  
 
IV. Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zostanie podanie na stronie 

WWW.frankofonia.pl pdczas Dnia Europy 9 maja 2011 roku. Laureaci konkursu zostaną 
poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową i telefonicznie. 

2. Atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie, partnerów projektu „Klasy 
frankofońskie na Śląsku”, telewizję frankofońską TV5MONDE i sponsorów dla uczniów               
i nauczyciela – opiekuna przesłane zostaną pocztą lub dostarczone osobiście.  

3. W skład Jury wejdą specjaliści zajmujący się nauczaniem języka francuskiego oraz 
informatycy tworzący strony www. 

4. Przyznanie nagród leży w gestii Jury, a jego werdykt jest niepodważalny. 
5. Po rozstrzygnięciu konkursu organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs  i zastrzega 

sobie prawo umieszczenia ich linków na stronie frankofonia.pl z podaniem nazwisk autorów 
6. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania  

i modyfikacji otrzymanych projektów, w celu opublikowania ich, bez dodatkowych konsultacji  
z autorami.  
 

Zapraszamy do uczestnictwa !!! 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ON Y VA ! 

Na stronę internetową wspierającą uczenie się języka francuskiego dla uczniów 

 

Nazwa szkoły................................................................................................................................... 

Adres: miejscowość (kod) ……………………………................................................................................ 

ulica ................................................................................................................................................ 

tel./fax. e-mail/www.................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły…........................................................................................................ 

Imie i nazwisko nauczyciela.................................................................................................................. 

Nazwa strony………..................................................................................................................... 

Adres e-mail nauczyciela i telefon kontaktowy..................………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Wykonawcy projektu (klasa, imiona i nazwiska uczniów) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 



 
 
 


