
Konkurs „Kobieta Zakodowana”  

dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 

zorganizowany w dniach 08 - 12 marca 2021r.  

 
Regulamin konkursu „Kobieta Zakodowana”  

 

§1 Postanowienia ogólne  
 

1. Organizatorem konkursu „Kobieta Zakodowana”, zwanego dalej „konkursem” jest 

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie. 

 

2. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami Dnia Kobiet. 

 

3. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat zasłużonych kobiet z powiatu 

łukowskiego, znanych Polek i kobiet na świecie. 

 

4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie, zasady przebiegu konkursu 

oraz przyznawania nagród.  

 

§2 Czas trwania konkursu  
 

1. Konkurs trwa od 08 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. 

 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.03.2021 r. 

 

 §3 Przebieg konkursu:  
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Branżowej i Technikum. 

  

2. Uczestnik musi posiadać własne urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z 

wbudowanym aparatem oraz możliwością połączenia z Internetem. 

 

3. Przed rozpoczęciem konkursu Uczestnik (jeśli jeszcze nie ma czytnika kodów) 

instaluje na swoim urządzeniu mobilnym oprogramowanie, umożliwiające 

skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych z wykorzystaniem kodów Quick 

Response Code, nazywanych dalej „kodami QR” (można pobrać bezpłatnie ze sklepu 

PLAY).  

 

4. Uczniowie wyszukują na terenie Szkoły ukrytych nadruków z kodem QR. Kody 

zostaną umieszczone przez Organizatora w miejscach ogólnodostępnych dla uczniów 

(biblioteka szkolna, korytarze na I piętrze i II piętrze, szatnia szkolna,  trzy korytarze 

w budynku warsztatów, dodatkowo w gabinecie dyrektora i sekretariacie w dniach 08 

- 12 marca 2021r. Po znalezieniu nadruku uczeń skanuje go za pomocą urządzenia z 

zainstalowanym programem QR. Kod zawiera pytanie na które należy odpowiedzieć 

a odpowiedź przesłać na adres: bibliotekawalejach@op.pl  Liczy się termin oraz 

poprawne odpowiedzi i procedura: polub i udostępnij jedną ze stron Zespołu Szkół nr 

1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie: http://zs1.lukow.pl , 
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https://www.facebook.com/ZSNR1Lukow/ lub https://www.facebook.com/Biblioteka-w-

Alejach-104879921464066 

Jest, oczywiście, możliwość polubienia i udostępnienia wszystkich trzech stron.  

 

5. Uwaga, w przypadku gdy kod QR przekieruje na stronę Zespołu Szkół nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Łukowie, na stronę FB Szkoły lub Biblioteki w Alejach, 

każdy uczestnik musi pozostawić pozytywny komentarz do prezentowanego postu. 

Pozytywny komentarz/ zdanie musi zawierać minimum 5 słów.  

 

6.  Zmagania konkursowe (skanowanie, łączenie się ze stroną internetową etc.) 

odbywają się w trakcie przerw międzylekcyjnych. Uczeń nie może opuszczać zajęć 

lekcyjnych z powodu uczestnictwa w konkursie.  

 

§4 Wyłonienie zwycięzców:  
 

1. Organizatorzy konkursu sprawdzają odpowiedzi przesłane na maila bibliotecznego 

oraz procedurę: polub i udostępnij strony szkolne, przyznając punktację według 

następującego systemu:  

a) za wpisanie każdej prawidłowej odpowiedzi uczeń dostaje - 1 punkt.  

b) za wywiązanie się z procedury: polub, udostępnij - 2 punkty.  

c) za pozostawienie pozytywnego komentarza na stronach Szkoły, minimum 5 słów - 5 

punktów. 

  

2. Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbę punktów. 

 

3.  W przypadku równiej ilości punktów, o wyłonieniu I miejsca , II lub III miejsca, 

decyduje data przesłania odpowiedzi na e-maila bibliotecznego 

bibliotekawalejach@op.pl  oraz obowiązkowe polubienie jednej ze szkolnych stron.  
 

4.  Nagrody przewidziane za udział w konkursie to bony do EMPIK-u o wartości: 

a) I miejsce – 100zł  

b) II miejsce -50zł  

c) III miejsce -25zł   

 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w 

regulaminie.  
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