Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
im. Bolesława Chrobrego w Płocku
serdecznie zaprasza do udziału w konkursach organizowanych w ramach
Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

Proponujemy konkursy przeznaczone dla uczniów klas I-VIII:
 konkursy międzyszkolne:
1. Konkurs multimedialny „W sieci” (klasy V-VIII)
2. Konkurs plastyczny „Internet, jestem na tak!” (klasy III-IV)
 konkursy szkolne:
1. Test wiedzy o bezpiecznym Internecie (IV-VIII)
2. "Mój przyjaciel INTERnecik" - konkurs plastyczny (I-III)

Cele konkursów:


prezentowanie sposobów wykorzystywania nowych technologii zapewniających bezpieczeństwo
oraz ochronę przez nadużyciami,



inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych,



promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocja tolerancji oraz tworzenie kultury
zrozumienia,



zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli i wychowawców na problematykę bezpieczeństwa online
oraz promocja pozytywnego wykorzystywania zasobów sieci,



propagowanie postawy świadomego użytkownika internetu,



podkreślenie korzyści wynikających z dostępu do bezpłatnego oprogramowania w sieci,



rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów.

Zasady udziału:
Każda placówka może zgłosić do konkursu 2 filmy i 6 prac plastycznych (szkoła może uczestniczyć
w jednym lub dwóch konkursach). Prace powinny być dziełem uczniów i zawierać metryczkę
(imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna).
W każdym konkursie zostaną przyznane 3 miejsca i wyróżnienia.

Termin przyjmowania prac konkursowych: do 26.04.2019 r.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach i terminie rozdania nagród.

Organizator :
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku, ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock
Sekretariat SP 11 - tel. 24 364 77 80 (fax 24 364 77 81)
Osoba do kontaktu - Michał Krzywda (michal.krzywda@o2.pl)

1. Międzyszkolny konkurs multimedialny „W sieci”
Temat konkursu:
Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmu profilaktycznego, związanego
z zagadnieniami dotyczącymi cyberprzemocy, hejtu, pozytywnych i negatywnych zastosowań
internetu, tolerancji w sieci.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII.
2. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół, który może liczyć maksymalnie 4 osoby.
3. Osoby występujące w filmie muszą być członkami zespołu.
4. Każdy uczestnik (zespół) może być autorem jednego filmu.
5. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie jeden lub dwa filmy.
6. Pracę konkursową należy dostarczyć do organizatora na opisanej płycie CD/DVD
z wypełnioną przez nauczyciela kartą zgłoszenia, zgodą rodzica/opiekuna prawnego
na udział dziecka w konkursie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
w celach związanych z konkursem.
7. Maksymalna długość filmu to 4 minuty.
8. Film musi być zapisany w formacie mp4, w maksymalnej rozdzielczości Full HD (1920x1080).
Dopuszcza się filmy w niższych rozdzielczościach.
9. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dostępnych urządzeń
multimedialnych, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet, komputer.
10. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość
merytoryczna.
11. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
Prawa autorskie:
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez
prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów, ich kopiowania, prezentacji na
stronie internetowej i profilu facebook Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 11 w Płocku.
3. Rodzic/ opiekun prawny uczniów biorących udział w konkursie i nauczyciel dokonujący
zgłoszenia zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, nie będą
dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej i profilu facebook Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku.
4. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD i DVD pozostają w archiwum
Organizatora konkursu do końca roku szkolnego 2018/2019.

2. Międzyszkolny konkurs plastyczny „Internet, jestem na tak!”
Temat konkursu:
Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu - rysunku promującego pozytywne
zachowania w internecie.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III-IV.
2. Autorem pracy może być jedna osoba, w konkursie nie będą brane pod uwagę prace
zbiorowe.
3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie do 5 indywidualnych prac plastycznych.
4. Plakaty przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, wcześniej nieopublikowanymi, format pracy - A3 (29,7 cm x 42 cm).
5. Zgłoszone prace muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię
i nazwisko nauczyciela dokonującego zgłoszenia).
6. Do prac musi być dołączona karta zgłoszenia, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział
dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
Prawa autorskie:
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez
prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac, powielania ich, prezentacji na
stronie internetowej i profilu facebook Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 11 w Płocku.
3. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu do końca roku
szkolnego 2018/2019.

Karta zgłoszenia w konkursie multimedialnym „W sieci”
dla uczniów klas V-VIII
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019
Nazwa i adres szkoły:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, email:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Imiona i nazwiska uczestników, klasa:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................

Programy wykorzystane podczas montażu filmu:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

Podpis nauczyciela opiekuna

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

Podpis dyrektora szkoły

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

Karta zgłoszenia w konkursie plastycznym „Internet, jestem na tak!”
dla uczniów klas III-IV
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019
Nazwa i adres szkoły:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, email:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Imiona i nazwiska uczestników, klasa:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
5. ............................................................................................................................

Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

Podpis nauczyciela opiekuna

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

Podpis dyrektora szkoły

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

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursach
organizowanych przez Szkołę Podstawową
z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku
z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019
Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

udział

……………………………………..…………………….……..

mojego
ucznia/

dziecka
uczennicy

klasy ………..….. Szkoły Podstawowej …………………….……………………...
w Płocku, w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 11 w Płocku z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie
internetowej i Facebook’u Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
w Płocku danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moje
dziecko.

……….…………………...

(miejscowość, data)

………………..……..……………………………………..

(czytelny imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

3. Szkolny test wiedzy o bezpiecznym internecie


Każdy uczeń klas IV-VIII może przystąpić do testu wiedzy o internecie i bezpieczeństwie
w sieci.



Chęć udziału w teście należy zgłosić nauczycielowi informatyki/ zajęć komputerowych
podczas lekcji.



Test będzie otwarty od 18 lutego do 31 marca 2019 r.



Troje uczniów z najlepszymi wynikami otrzyma nagrody.

4. Szkolny konkurs plastyczny "Mój przyjaciel INTERnecik".
Temat konkursu:
Zadaniem uczestnika jest przygotowanie rysunku pod tytułem "Mój przyjaciel INTERnecik".

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
2. Autorem pracy musi być jedna osoba.
3. Praca powinna być przygotowana w edytorze grafiki Paint.
4. Praca nie może zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np.
cliparty, grafika pobrana z internetu.
5. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę.
6. Rysunek należy przygotować i dostarczyć do wychowawcy lub nauczycieli informatyki
do dnia 31.03.2019 r.
7. Powołane przez organizatorów Jury wybierze trzy prace, które zostaną nagrodzone.

