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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY  
„(NIE)BEZPIECZNE SURFOWANIE” 

 
 

Gimnazjum nr 3  
im. Jana Pawła II  
w Płocku  

__________________________________________________________________________ 
 

W tym roku 5 lutego po raz dziesiąty 
społeczność międzynarodowa obchodziła 
„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU”. Tematem 
przewodnim DBI 2013 były prawa i obowiązki 
cyfrowego obywatela a hasłem "Serfuję. 
Respektuję". W związku z tym zapraszamy 
nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkół 
podstawowych i 1-3 gimnazjów do udziału 
w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym 
„(Nie)Bezpieczne surfowanie” na wykonanie 
plakatu o tematyce bezpieczeństwa online. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

_________________________________________________________________ 
 

REGULAMIN KONKURSU 
1. Nazwa konkursu: Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „(Nie)Bezpieczne 

surfowanie”. 
2. Organizator konkursu: Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku. 
3. Osoby odpowiedzialne za organizację: Monika Boćkowska, Dorota Czekaj. 
4. Cele: 

 pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,  
 uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak: cyberprzemoc, 

oszustwa, pornografia, pedofilia, piractwo komputerowe itp. 
 włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego 

„Dnia Bezpiecznego Internetu”, 
 promowanie technologii komputerowych.  

5. Uczestnictwo w konkursie: 

 w konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i 1-3 
gimnazjów, 
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 każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane przez różnych 

uczniów (po jednej), 
 prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie, 

 uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, 

 w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane, 

 zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu graficznego lub multimedialnego 
o tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. 

5. Nadesłana praca – warunki techniczne: 
 technika: praca wykonana komputerowo, 
 wielkość prac:  

plakat - grafika - 1024 x 768 pix, max pojemność 0,5 MB. Zapis cyfrowy w 

formacie: JPG,  

plakat - multimedialny  - (czas trwania: od 30 do 60 sekund, technika dowolna 
(2D lub 3D), format MP4 lub inny dający się odtworzyć w Media Player lub Quick 
Time), max 1 MB 

 przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że 
nie zagraża ona ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 
majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, 
których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie ich w celu udziału 
w konkursie na plakat. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 
naruszenia ich praw odpowiada uczestnik, 

 organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikom konkursu, 

 każdej pracy muszą towarzyszyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, 
klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką praca została wykonana, 
nazwę szkoły, nazwę  programu, w którym ją wykonano (załącznik nr 1). Te 
informacje powinny być umieszczone w e-mailu, do którego będą dołączone 
prace. Obowiązkowo należy przesłać pocztą oświadczenie (załącznik nr 2), 

 za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialne są Komisje Szkolne, 

 do etapu międzyszkolnego konkursu przechodzą maksymalnie trzy najlepsze 
prace z etapu szkolnego w każdej z dwóch kategorii wiekowej: 

 klasy IV-VI szkoła podstawowa, 

 klasy I-III gimnazjum. 
6. Kryteria oceny: 

 oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania. 
7. Termin wysyłania prac: 

 uczestnicy konkursu wysyłają pracę e-mailem do 20 marca 2013 roku na adres: 
g3plock@o2.pl 

8. Nagrody: 

 na podstawie nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, 

 najlepsze prace zostaną nagrodzone, 

 nauczyciele (opiekunowie) otrzymają podziękowania, 

 ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca 2013 roku. 
Dyplomy i nagrody zostaną rozesłane pocztą do zwycięzców na adres szkoły. 
9. Uwagi końcowe: 

mailto:g3plock@o2.pl
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 przesłanie pracy i oświadczenia oznacza akceptację regulaminu, 

 wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły pod adresem 
www.g3plock.pl/en, 

 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. 
 
Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres; g3plock@o2.pl 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

„(Nie)Bezpieczne surfowanie” 

1. 
Pełna nazwa szkoły, adres numer 
telefonu, adres e-mail 

 

2. Imię i nazwisko ucznia  

3. Klasa  

4. Nauczyciel prowadzący  

5. 
Nazwa programu, w którym 
została wykonana praca 

 

 

 
 
 
 

……………………………………………, dn…………………………2013r. 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY „(Nie)Bezpieczne surfowanie” 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy córki/syna 
 

.................................................................................................................................biorącej(go) 
(Imię i nazwisko ucznia) 

udział w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „(Nie)Bezpieczne surfowanie” 
organizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku;  www.g3plock.pl. 

 
……………………………………….. 

(PODPIS RODZICA) 
 

…………………………………, dn. ………………………….. 2013r. 
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA) 

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego 

przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133, poz. 883). Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą 

przetwarzane w siedzibie organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

konkursu zgody w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji 

plakatów, a także informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych 

i ich poprawienia. 

 

 


