
REGULAMIN KONKURSU NA FILM – BĄDŹ 
BEZPIECZNY W INTERNECIE  
I. Postanowienia ogólne  
1. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Dnia 
Bezpiecznego Internetu 
2. Organizatorem konkursu Joanna Lewicka- nauczyciel 
informatyki w Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie 
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII 
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w 
Olsztynie 
 
II. Cel konkursu 
Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką 
bezpieczeństwa w Internecie i świadomego korzystania z mediów społecznościowych 
 
III. Przedmiot i czas trwania konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający 
maksymalnie 300 sekund (5 minut) o tematyce związanej z bezpieczeństwem 
korzystania z Internetu, unikaniem zagrożeń związanych z udostępnianiem danych 
osobowych, haseł do swoich kont, oszustwami w Internecie, hejtem itd. 

2. Prace konkursowe należy oddać do 24 lutego 2023. Mogą być dostarczone na płycie 
lub pendrivie do pani Joanny Lewickiej wraz ze zgodą rodziców na udział w 
konkursie 

3. Prace  
 
IV. Zasady konkursu 
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły lub zespół uczniów. 

Każdy z uczestników może zgłosić jeden film.  
1. Konkurs będzie przebiegał w 2 grupach wiekowych: 

Klasy IV- VI 
Klasy VII - VIII 

2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być 
zgodna z normami obyczajowymi. 

3. Do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów 
prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych 
w regulaminie. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię 
praw autorskich, osobistych i majątkowych do filmu oraz, że praca konkursowa nie 
narusza praw osób trzecich. 

5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 
korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz 
miejscowości zamieszkania, w celach edukacyjnych, stosownie do potrzeb organizatora, 
między innymi na stronie internetowej szkoły.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych 
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają 
się one do publicznej prezentacji. 
 
V. Ocena i nagrody 



1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem 
będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci nagród rzeczowych ufundowanych przez 
Radę Rodziców oraz dodatkowych ocen z informatyki. 

VI. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w ogłoszeniach w e- dzienniku, na 

stronie szkoły, oraz u pani Joanny Lewickiej. 
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnikowi przysługuje prawo 
wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 


