
 
REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

„Internet – Zagrożenia, ale jakie? Bezpiecznie, czyli jak?” 
 
1. Organizatorem konkursu jest szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie we współpracy z 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie. 
 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kat. - klasy I-IV, II kat. -klasy V-VIII. 

 
3. Prace konkursowe: 
 powinny przedstawiać zagadnienia związane z zagrożeniami i/lub bezpieczeństwem  

w Internecie zgodnie z tematem: 
 „Internet – Zagrożenia, ale jakie? Bezpiecznie, czyli jak?”  

 wykonujemy indywidualnie w formie: 
 rysunku lub grafiki komputerowej (może to być plakat, komiks), 
 historyjki wykonanej w Scratch lub w Baltie,  
 FILMIKU (max. 3 minuty), 

 prace powinny promować bezpieczeństwo dzieci/młodzieży w Internecie, 
 prace nie powinny naruszać w żaden sposób praw, wizerunku osób trzecich, zasad kultury i dobrych 

obyczajów, w tym w szczególności praw autorskich innych osób, 
 prace mogą być przesłane mailowo na adres kozakanna20@gmail.com lub złożone w skrzynce 

umieszczonej przy wejściu do szkoły od strony stołówki.  
 
4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu jednej pracy w formie rysunku lub grafiki 

komputerowej, historyjki w Scratch lub Baltie, filmiku promującego bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w 
Internecie. 

 
5. Celem konkursu jest: 
 promowanie wśród uczestników bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez pokazanie pozytywnych 

wzorców, 
 zapobieganie zachowaniom ryzykownym, przeciwdziałanie uzależnieniom, 
 zwrócenie uwagi uczestników na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, 
 zachęcenie uczestników do refleksji dotyczącej korzystania z Internetu, 
 rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz kreatywności dzieci i młodzieży, 
 promocja młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz korzystającej z nowych technologii. 

 
6. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 
 kreatywne i oryginalne pokazanie tematu, 
 walory artystyczne, 
 zgodność z tematem i regulaminem konkursu. 

 
7. Jeden autor może zgłosić wyłącznie 1 pracę konkursową, która nie brała dotąd udziału w żadnym innym 

konkursie. Uczestnik samodzielnie wybiera technikę w której zgłasza swoją pracę (rysunek lub grafika 
komputerowa, środowisko programistyczne Scratch lub Baltie, film). 

 
8. Termin konkursu: 
 Przesyłanie prac: do 21 marca 2021 do godz. 23:59 
 Ogłoszenie wyników: 29 marca 2021 
 Wręczenie nagród po powrocie do szkoły. 

 
9. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, klasą. W przypadku prac przesłanych mailowo 

powyższe dane powinny zawarte być w treści maila.  UWAGA! W temacie maila należy podać hasło 
„Konkurs profilaktyczny” oraz kategorię wiekową I lub II. Pracę dodatkowo można zatytułować.  

 
 



10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, szczególnie z tytułu 
złamania praw autorskich. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac na stronie i facebooku szkoły 

wraz z podaniem imienia i nazwiska autora, bez dodatkowej zgody autorów. 
 
12. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

 
13. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora. Werdykt Jury jest ostateczny. 

 
14. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 oraz w ramach działań 

profilaktyczno-wychowawczych szkoły. 
 
             


