
LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
OGŁASZA KONKURS  

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 
NA WITRYN Ę INTERNETOW Ą 

MUZEUM POBYTU WOJSK ARMII RADZIECKIEJ W LEGNICY 
 

1. Celem konkursu jest promocja miasta Legnicy, popularyzacja powojennej historii Miasta, rozwijanie 
uzdolnień i zainteresowań informatycznych uczniów i studentów, zachęcenie do aktywnej pracy 
z komputerem, propagowanie Internetu, jako skarbnicy wiedzy i nowoczesnego medium 
interaktywnej oraz multimedialnej komunikacji. 

2. W konkursie na witrynę internetową mogą brać udział uczniowie szkół średnich i studenci Legnicy 
i regionu. Witryna ma mieć charakter historyczny, obejmować okres od 1945 do 1993 roku. 

3. Zgłoszenia strony WWW do Konkursu dokonuje jej autor (lub współautor) za pośrednictwem 
formularza elektronicznego na stronie: www.biblioteka.legnica.eu. 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę i numer szkoły oraz adres szkoły, 
własny adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu) i adres internetowy zgłaszanej do konkursu 
witryny. Przedstawiając stronę do konkursu, zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie 
i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia 
konkursu oraz ceduje prawo użytkowania nagrodzonych witryn na organizatora (w tym do zbiorów 
Legnickiej Biblioteki Publicznej). 

4. Oceniane będą następujące aspekty zgłoszonych stron: 
• poprawność merytoryczna 
• atrakcyjność przekazanych treści (zamieszczenie, oprócz materiałów tekstowych, 

animacji, filmów, fotografii) 
• przejrzystość nawigacji 
• estetyka 
• poprawność techniczna 

5. Termin zgłaszania stron WWW do konkursu upływa 08 września 2013 r. 
6. Zgłoszona do Konkursu strona musi być aktywna od momentu zgłoszenia. 
7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną witrynę (może ona być dowolnie rozbudowana), 

skonstruowaną w języku polskim za pomocą narzędzi o otwartych licencjach.  
8. Jeżeli witryna w jakimś miejscu wymaga logowania, to ocenie konkursowej podlega tylko 

ogólnodostępna część witryny. Komisji konkursowej nie należy przypisywać żadnych loginów ani 
podawać haseł. 

9. Materiały tekstowe i fotograficzne ze zbiorów Legnickiej Biblioteki Publicznej, pomocne 
w realizacji witryny, znajdują się w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym przy 
ul. Piastowskiej 22. 
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zamieszczenia na zgłaszanej witrynie informacji  
o autorze (współautorach) strony oraz użytkowanych źródłach. W przypadku stwierdzenia braku 
takiej informacji na stronie, Komisja Konkursowa ma prawo zdyskwalifikować witrynę. Uczestnicy 
zobowiązują się jednocześnie do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (materiały z ogólnie dostępnych źródeł cytowane są zgodnie ze sztuką, 
posiadają prawa autorskie do prezentowanych materiałów lub pozwolenie autorów do ich 
wykorzystania). 

10. Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian, dodawania modułów w przypadku 
zwycięskiej witryny (po konsultacji z uczestnikiem).  

11. Niezależna Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Dyrektora Legnickiej Biblioteki 
Publicznej. Werdykt Komisji Konkursowej będzie ostateczny. 

12. Atrakcyjne nagrody rzeczowe (m. in. tablety) zostaną ufundowane przez Legnicką Bibliotekę 
Publiczną. Dodatkową nagrodą, pod warunkiem wysokiego poziomu wykonania witryny, będzie 
umiejscowienie jej na stronie WWW Miasta Legnicy i wykorzystana w niekomercyjnych celach. 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 września 2013 r., o szczegółach uczestnicy zostaną 
powiadomieni w formie pisemnej bądź elektronicznej. 


