
Regulamin konkursu:  
Bezpieczeństwo serwerów WWW oraz poczty elektronicznej 

 

Uczestnicy: 
Uczniowie klas 2 informatycznych 
Dopuszczalne są grupy 2-osobowe oraz osoby indywidualne 

Forma pracy: 
Prezentacja PowerPoint 

Wymagania dotyczące treści prezentacji: 
Opis zagrożeń (min. 5) każdej z usług serwerowych 
Programowe sposoby przeciwdziałania każdemu z zagrożeń w postaci opisu teorii działania 
oraz ewentualnie przykładowych dodatkowych aplikacji wspierających 

Mile widziane: 
Przykładowa konfiguracja mająca na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w postaci zawartości 
skryptu z opisem jego działania. 

Punktowane są: 
Każde unikalne opisane zagrożenie – 1 punkt 
Każdy unikalny sposób przeciwdziałania zagrożeniu – 1 punkt 
Skrypt konfiguracyjny zabezpieczenia wraz z jego opisem – 1 punkt 

Dodatkowo można uzyskać punkty za: 
Oprawę graficzną pracy – 1 punkt 
Spójność pracy – 1 punkt 
Oryginalność rozwiązań – 1 punkt 

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac w postaci wiadomości e-mail na adres: 

p.kulesza@zsti.edu.lodz.pl, 28 luty 2021 r. godzina 23:59 (prace nadesłane po tym terminie 

nie będą podlegały sprawdzeniu) 

Skład komisji oceniającej: 
p. Magdalena Makara 
p. Paweł Kulesza 

Nagrody: 
I miejsce – ocena 6 z wagą 3 
II miejsce – ocena 6 z wagą 2 
III miejsce – ocena 6 z wagą 1 

Postanowienia dodatkowe: 
Zgłaszanie uczestnictwa w konkursie dopuszczalne jest jedynie w formie osobistej podczas 
udziału w zajęciach stacjonarnych w szkole. 
Wszelkie wykryte oznaki plagiatu (nawet fragmentu pracy) stanowią podstawę do jej 
dyskwalifikacji. 
 
Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do bezpłatnego i 
bezterminowego wykorzystania prac oraz zamieszczenia wyników Konkursu (w tym imienia i 
nazwiska autora) w mediach elektronicznych, w tym na stronie internetowej i profilu Fb 
Szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z 
przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się 
one do publicznej prezentacji. 
Nadesłanie prac oznacza akceptację w całości warunków Konkursu i Regulaminu. Prace 
przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. 
Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Dane osobowe 
przekazane organizatorowi na potrzeby konkursu, wykorzystane zostaną wyłącznie w celu 
dokumentacji konkursu i promocji szkoły.  
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