REGULAMIN KONKURSU
„Internet oknem na świat – dbajmy o bezpieczeństwo”

1. Cele konkursu:
✓ budzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w
Internecie,
✓ zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci,
✓ kształtowanie właściwego zachowania wobec zagrożeń płynących z Internetu,
✓ propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży,
✓ rozwijanie umiejętności informatycznych dotyczących pracy z aplikacjami
2. Uczestnictwo, terminy, kryteria oceniania:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej 91 w Poznaniu.
Organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I – III oraz IV – VIII)
✓
✓

✓
✓

Konkurs trwa od 7 do 23 lutego 2022,
Ocenie będą podlegać tylko wykonane własnoręcznie prace, przy użyciu
dowolnej techniki plastycznej lub dowolnego programu graficznego,
Prace uczniów będą prezentowane na stronie internetowej Szkoły,
Kryteria oceny: ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu, estetyka,
techniczna poprawność wykonania.

Zgłoszenia uczestnika należy dokonać przez MobiDziennik do Pani Anny Winieckiej.
Treści zgłoszenia: podać imię i nazwisko uczestnika klasa, potwierdzić zapoznanie się i
akceptacje regulaminu konkursu.
Laureaci zostaną poproszeni o oświadczenie do posiadania praw autorskich do nadesłanych
prac oraz wyrażenie zgody na upublicznienie prac i danych osobowych na stronie szkoły
3. Tematyka i format:
✓

Klasy 1-3 „Internet oknem na świat – dbajmy o bezpieczeństwo,
prace plastyczne- technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage).

✓

Klasy 4-8 „Internet oknem na świat – dbajmy o bezpieczeństwo”
praca cyfrowa - plakat, ulotka, infografika wykonana w dowolnym programie graficznym

4.

Format i sposób nadsyłanych prac :

Format pracy cyfrowej:
plik w formacie jpg, tiff lub png,
✓
maksymalny rozmiar jednego pliku do 6MB, nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko
autora oraz klasę wg wzoru „Piotr_Pokrzywka_kl5A”,
✓
Pracę należy dostarczyć przez MobiDziennik do pani Anny Winieckiej,
✓
W tytule wiadomości z nadesłaną pracą podać „Bezpieczny Internet”,
Format pracy plastycznej:
✓ format A4 lub A3,
✓ technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage).
✓ Pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa) oraz dostarczyć do Pani Anny Winieckiej
✓

5. Terminy, publikacja prac, kryteria oceniania:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 15-ego marca 2022
roku.

Laureaci zostaną powiadomieni o dniu i sposobie wręczenia nagród.
6.

Postanowienia ogólne:
✓

✓

✓
✓

Prace niezgodne z tematem konkursu oraz niespełniające wymogów formalnych nie
będą umieszczane na stronie internetowej i nie będą dopuszczone do konkursu.
Dostarczenie pracy na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu,
Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do organizatorów,
W sytuacjach szczególnych organizator dopuszcza zmiany Regulaminu dotyczące formatu i
sposobu dostarczenia prac.

Organizator Konkursu:
Anna Szrajbrowska-Winiecka
Zapraszam do udziału w Konkursie.
POWODZENIA !

