
Regulamin miejskiego konkursu informatycznego – „Cyfrowo bezpieczni” 
 dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej 

  

Cele konkursu 
• upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się 

w Internecie, 
• refleksja nad obecnością cyberprzemocy w otoczeniu uczniów, 
• poszerzenie wiedzy na temat różnych form przemocy oraz sposobów reagowania                            

na cyberprzemoc, 
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów, 
• rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. 

 
Uczestnictwo w konkursie 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII. 
 
2. Forma pracy: 
Kl. IV – V  
Grafika powinna zawierać treści dotyczące: zagrożeń w Sieci, form przemocy oraz 
reagowania na cyberprzemoc, bezpieczeństwa w Sieci. 

KL. VI – VIII  
Prezentacja multimedialna w formie elektronicznej (ilość slajdów – nie mniej niż 8, ale nie 
więcej niż 12) lub film. 
 
3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu 
konkursach. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz 
zapewnia, że: 

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane 
osobiście przez uczestnika i nie są kopią prac wykonanych przez inne osoby, 
- nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich jeżeli 
wykorzystywano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 
uczestników konkursu. 
Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich publikacje. 
 
4. Prace należy przesłać do 12 lutego 2021 roku na adres email: 

 
cyfrowobezpiecznie@e-bedzin.pl 

 
Do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową do konkursu – Załącznik nr 1                                       
do regulaminu konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2                               
do regulaminu konkursu. 
 
Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
1.  Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Szkoły. 
2.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  
3.  Ocenie podlegać będą: 

• pomysłowość, kreatywność, 
• trafna interpretacja tematu konkursu 
• twórczy charakter pracy. 

4.   Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac np. na telebimie szkoły,                                  
na zajęciach. 

                                                                                                     
                                                                                                   ORGANIZATORZY: 

                                                                                                   Anna Rybicka 
                                                                                                  Małgorzata Bogacz             


