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 MIĘDZYPOWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021  

– DZIAŁAJMY RAZEM 

REGULAMIN KONKURSU  

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - CHRONIĘ SWÓJ WIZERUNEK W SIECI 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY PŁOCKIEGO MARIUSZA BIEŃKA 

§ 1  

Organizatorzy  

Organizatorem konkursu Cyberprzestępczość - chronię swój wizerunek w sieci jest 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

 

§ 2  

Cele konkursu 

1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

3. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań informatycznych 

uczniów. 

4. Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych 

w sieci. 

5. Netykieta - popularyzowanie zasad dotyczących zachowania w sieci. 

 

§ 3 

Kategorie konkursowe 

 Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

  

Kategoria I - dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnicy konkursu mają 2 zadania do wyboru.  

 

Temat 1 zadania: Cyberprzestępczość - chronię swój wizerunek w sieci. 
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 Uczestnicy konkursu realizują film (min. 1 minuta - max 3 minuty) lub wykonują 

prezentację multimedialną (min. 5 slajdów – max. 10 slajdów). Dopuszczalne programy to 

PowerPoint, Prezi oraz inne aplikacje zapisujące prezentacje w technologii Flash.  

 

Temat 2 zadania: Cyberprzestępczość - chronię swój wizerunek w sieci. 

 Uczestnicy konkursu wykonują plakat formatu min. A3 dowolną techniką plastyczną 

lub cyfrową. 

 

Kategoria II - dla uczniów szkół podstawowych. 

Uczestnicy konkursu mają 2 zadania do wyboru.  

 

Temat 1 zadania: Cyberprzestępczość - chronię swój wizerunek w sieci. 

 Uczniowie klas VIII wykonują komiks przedstawiający tematyczną scenkę sytuacyjną, 

formatu min. A3, dowolną techniką plastyczną lub cyfrową.  

 

Temat 2 zadania:  Cyberprzestępczość - chronię swój wizerunek w sieci. 

 Uczestnicy konkursu wykonują plakat formatu min. A3, dowolną techniką plastyczną 

lub cyfrową. 

 

Prace konkursowe muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych 

prawami autorskimi.  

 

§ 4 

Zasięg Konkursu, jego uczestnicy i tryb zgłaszania prac konkursowych  

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół 

ponadpodstawowych oraz uczniowie VIII klas szkół podstawowych. Konkurs ma charakter 

indywidualny i organizatorzy nie dopuszczają prac zespołowych.  

Udział w konkursie zgłasza Dyrektor Szkoły lub nauczyciel sprawujący opiekę nad 

uczniem poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania 

danych osobowych, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Regulamin wraz z 

załącznikami można pobrać ze strony www.zs-wyszogrod.pl lub szkolnego facebook’a. 

http://www.zs-wyszogrod.pl/
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 Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy przesłać elektronicznie do dnia  

2 lutego 2021 r. na adres e-mail zs-wyszogrod@wp.pl z dopiskiem Cyberprzestępczość - 

chronię swój wizerunek w sieci.  Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

Filmy, prezentacje oraz plakaty i komiksy w wersji cyfrowej muszą być zapisane i 

dostarczone na płycie CD/DVD w formie nieskompresowanej i dostarczone do Zespołu Szkół 

im. Jana Śniadeckiego. Plakaty i komiksy wykonane techniką inną niż cyfrowa można 

dostarczyć w formie papierowej, bądź fotografii dobrej jakości przedstawiającej pracę 

konkursową. Wszystkie prace winny być opatrzone dopiskiem Cyberprzestępczość - chronię 

swój wizerunek w sieci i dostarczone do dnia 8 lutego 2021 r. do godz. 12:00. 

W celu rozstrzygnięcia konkursu Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Konkursową, która wybiera nie więcej niż trzy najlepsze prace konkursowe z poszczególnych 

kategorii.  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.zs-wyszogrod.pl oraz 

szkolnym facebook’u dnia 9 lutego 2021 r. 

 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

   Nagrody i wyróżnienia przyznaje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja 

Konkursowa w każdej z kategorii kierując się zgodnością pracy z tematem konkursu, 

walorami edukacyjnymi, poznawczymi i artystycznymi. Pod uwagę bierze się ponadto 

pomysłowość i sprawność warsztatową ucznia.  

   Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby nagród  przyznanych 

w ramach poszczególnych kategorii, jak również przyznania nagrody specjalnej dla pracy 

wyróżniającej się. Decyzja organizatora jest ostateczna. 

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni drogą elektroniczną po odbiór nagród                         

w siedzibie szkoły.  

 

Wyszogród, dn. 26.01.2021 r. 

http://www.zs-wyszogrod.pl/
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Załącznik 1 

MIĘDZYPOWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021  

– DZIAŁAJMY RAZEM 

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - CHRONIĘ SWÓJ WIZERUNEK W SIECI 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

Karta zgłoszenia – szkoła podstawowa 

Dane Szkoły 

Nazwa szkoły  

Miejscowość  

Adres  

Telefon  

Adres e-mail  

Dane ucznia 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Nazwisko  

nauczyciela - opiekuna 

 

Numer telefonu i e-mail 

nauczyciela - opiekuna  

 

Typ zadania 

Kategoria II           

Komiks           

Plakat   

 

 

................................ 

(podpis uczestnika) 

 ................................................... 

(podpis nauczyciela-opiekuna) 
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Załącznik 2 

MIĘDZYPOWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021  

– DZIAŁAJMY RAZEM 

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - CHRONIĘ SWÓJ WIZERUNEK W SIECI 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

Karta zgłoszenia – szkoła ponadpodstawowa 

Dane Szkoły 

Nazwa szkoły  

Miejscowość  

Adres  

Telefon  

Adres e-mail  

Dane ucznia 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Nazwisko  

nauczyciela - opiekuna 

 

Numer telefonu i e-mail 

nauczyciela - opiekuna  

 

Typ zadania 

Kategoria I           

Film/ prezentacja           

Plakat   

 

 

................................ 

(podpis uczestnika) 

 ................................................... 

(podpis nauczyciela-opiekuna) 
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Załącznik 3 

 

MIĘDZYPOWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021 – 

DZIAŁAJMY RAZEM 

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - CHRONIĘ SWÓJ WIZERUNEK W SIECI 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

…………………………     Miejscowość, data  ……………… 

Imię i nazwisko ucznia 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na:  

 udział mojego dziecka w konkursie Cyberprzestępczość - chronię swój wizerunek w 

sieci i akceptuję regulamin tego konkursu; 

 prezentację publiczną i upowszechnienie pracy konkursowej, która nie zawiera 

elementów chronionych prawami autorskimi; 

 przetwarzanie danych osobowych (zawartych w karcie zgłoszenia pracy konkursowej) 

na potrzeby konkursu. 

 

 

…………………………………………………………… 

                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna   

 


