
REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT 
PROMUJĄCY BEZPIECZNE 
ZACHOWANIA W INTERNECIE 

CELE KONKURSU 

Popularyzacja tematyki związanej z 
bezpieczeństwem korzystania z portali 
internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci 
on-line. 

Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami 
oraz jako forma twórczej rozrywki. 

Uwrażliwienie młodych ludzi na problem bezpiecznego korzystania z Internetu, chronienia 
swoich danych osobowych, unikania zagrożeń związanych z oszustwami internetowymi, 
hejtem. 

Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, 
oprogramowaniem graficznym. 

Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 

WARUNKI KONKURSU 

 Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły. 
 Prace konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 

klasy I – III 
Klasy IV- VI 
Klasy VII - VIII 

 Pracę można wykonać dowolną techniką, również jako grafikę komputerową.  
Format plakatu maksymalnie A2. W przypadku grafiki komputerowej- A4. Praca musi 
być wykonana indywidualnie i samodzielnie, według oryginalnego, własnego pomysłu. 

 Na pracy należy umieścić logo tegorocznej edycji DBI (dostępne na stronie 
internetowej. 

 Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz 
przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana 
będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania. 

 Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej i szkolnym 
Facebooku, gazetce szkolnej. 

 Za staranne wykonanie pracy uczeń może otrzymać ocenę za dodatkową pracę 
z informatyki. 

 Prace konkursowe wykonane w formie pliku graficznego należy zapisać w formacie 
png lub jpg. W nazwie pliku musi znajdować się imię i nazwisko oraz klasa. Prace 
należy przesłać na czacie w TEAMS do nauczyciela informatyki p. Joanny Lewickiej 
lub pocztą internetową na adres lewicka.joanna@sp29.olsztyn.eu- w temacie 
wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę autora pracy.  
Prace plastyczne na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące imienia i nazwiska 
autora oraz klasy, do której uczęszcza. 



 Prace skopiowane, niesamodzielne, wykonane niestarannie lub niezgodne z tematem 
nie będą podlegały ocenie 

 Termin składania prac- 24.02.2023 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik 
akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. 

 Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku 
Librus, zaś jego wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły 
i szkolnym Facebooku. 

 Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
konkursu. 

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: 
dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych 
informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 


