Załącznik nr 5
Specyfikacja techniczna stron internetowych projektu
1. Wszystkie strony internetowe będą tworzone z wykorzystaniem skryptu QuickCMS przygotowanego na
potrzeby programu.
2. Szatę graficzną strony oraz jej strukturę przygotowuje Organizator.
w wyglądzie strony są dopuszczalne pod warunkiem zachowanie jej struktury.

Wszelkie

zmiany

3. Serwer na stronę oraz system CMS wraz z przygotowanym szablonem, dostarcza nieodpłatnie Instytut
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4. Do kontaktu w sprawach projektu, wykorzystywany będzie utworzony przez Organizatora dla każdego z
uczestników indywidualny adres e-mail.
5. Ocenie Jury podlegać będzie m. in. treść, wartość merytoryczna, poziom organizowanych przedsięwzięć,
trwałość programu oraz systematyczność i przystępna forma wykonanej prezentacji. W związku z
powyższym zaleca się pozostawienie przygotowanego przez Organizatora wyglądu graficznego strony.
Struktura strony przygotowana przez organizatora porządkuje zamieszczane treści i nie może być
zmieniana. Zamieszczane materiały powinny zostać wcześniej przygotowane zgodnie z załączoną w
szablonie strony instrukcją.
6. Uczestnik Projektu w zgłoszeniu przesyła proponowaną nazwę strony. Jeżeli nazwa nie będzie zajęta,
poczta zwrotna otrzyma parametry dostępu do serwera oraz parametry logowania się do panelu
administracyjnego skryptu. Utworzona strona będzie mieć adres: proponowananazwa.obliczadialogu.pl.
W przypadku powołania kilku grup programu w jednej placówce oświatowej tworzone są
strony/nazwy/konta pocztowe dla każdej grupy.
7. Program ma charakter cykliczny. Uczestnicy, którzy będą zgłaszać udział w kolejnych edycjach,
zachowają prawo do wybranej wcześniej nazwy strony.
8. Skrypt strony daje możliwość zamieszczania treści tekstowych, plików graficznych w formatach .jpg .gif
.png, oraz materiałów audio zgodnie ze specyfikacją HTML5/CSS3. Znajomość HTML5/CSS3 nie jest
wymagana do efektywnej pracy nad stroną programu, tam gdzie stanie się konieczna: patrz pt. 10.
9. Organizator odradza korzystanie z technologii FLASH.
10. Organizator świadczy podstawową pomoc techniczną w ramach obsługi skryptu.
11. Opis języka HTML5 oraz budowania stylów CSS3 znajdują się na stronie internetowej
www.kurshtml.edu.pl
12. Uczestnik projektu zamieszczając na stronie jakiekolwiek materiały, oświadcza iż ma prawo do
dysponowania zamieszczonymi treściami.
13. Kontakt z koordynatorami programu: obliczadialogu@idmjp2.pl
14. Koordynator techniczny programu: pawel.kulig@idmjp2.pl
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