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 POWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021  

– DZIAŁAJMY RAZEM 

REGULAMIN KONKURSU  

ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI. KULTURA W SIECI. 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY PŁOCKIEGO MARIUSZA BIEŃKA 

§ 1  

Organizatorzy  

Organizatorem konkursu „Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Kultura 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. Upowszechnianie ochrony danych osobowych w sieci. 

3. Rozwijanie świadomości przestrzegania zasad netykiety. 

4. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

 

§ 3 

Zasady konkursu 

 Konkurs organizowany jest w postaci testu na platformie quizizz. Składa się z 40 pytań 

zamkniętych z zakresu wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz znajomości zasad 

netykiety. Przeprowadzony zostanie 9 lutego 2021r. o godzinie 9:30. Czas przeznaczony na 

rozwiązanie testu wynosi 20 minut. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi jest 

ograniczony i wynosi 60 sekund. O wyniku decyduje zatem zarówno prawidłowa odpowiedź 

jak i jej czas. Każdy uczestnik zobligowany jest do wypełnienia pola z nazwą w postaci 

pełnego imienia i nazwiska. Niedopuszczalne jest posługiwanie się nickami. Link do testu 

zostanie przesłany 8 lutego 2021 r. na adres poczty elektronicznej placówki po uprzednim 

zgłoszeniu uczestników do konkursu. Materiały w oparciu, o które zostanie przeprowadzony 

test znajdują się pod adresem https://www.saferinternet.pl w zakładce materiały edukacyjne.  

 

https://www.saferinternet.pl/
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§ 4 

Zasięg Konkursu, jego uczestnicy i tryb zgłaszania prac konkursowych 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs ma 

charakter indywidualny i organizatorzy nie dopuszczają rozwiązywania testu wiedzy 

zespołowo.  

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. 

 Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem należy przesłać elektronicznie do dnia  

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

cyberprzestrzeni. Kultura w sieci.”.  Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

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

szkolnym facebook’u dnia 9 lutego 2021 r. 

 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

   Nagrody przyznaje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Konkursowa. 

Nagrodzone przewidziane są wyłącznie dla 3 osób, które uzyskają najwyższe wyniki. W 

przypadku uzyskania identycznej liczby punktów, organizator zastrzega sobie prawo do 

przyznania miejsca ex aequo. 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/
http://www.zs-wyszogrod.pl/


Organizator Sponsor: 

Starostwo 

Powiatowe w 

Płocku 

Patronat honorowy 

Starosta Płocki - Mariusz Bieniek 

 
 

 
 

 

Załącznik 1 

POWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021  

– DZIAŁAJMY RAZEM 

ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI. KULTURA W SIECI. 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY PŁOCKIEGO MARIUSZA BIEŃKA 

 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

Karta zgłoszenia 

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  

 

 

 

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

(podpis uczestnika) 

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

(podpis nauczyciela-opiekuna) 
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Załącznik 2 

 

POWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021 – DZIAŁAJMY 

RAZEM 

ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI. KULTURA W SIECI. 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY PŁOCKIEGO MARIUSZA BIEŃKA 

 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

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

Imię i nazwisko ucznia 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na:  

 udział mojego dziecka w konkursie „Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Kultura w sieci.” 

i akceptuję regulamin tego konkursu, 

 upowszechnienie wyników konkursu, 

 przetwarzanie danych osobowych (zawartych w karcie zgłoszenia) na potrzeby 

konkursu. 

 

 

…………………………………………………………… 

                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna   

 


