Regulamin międzyszkolnego konkursu plastyczno-graficznego

„Bezpieczny Internet – bezpieczny ja”
I.

Organizator konkursu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego
ul. Rapackiego 24
26-600 Radom
tel.: 48 364 70 54
e-mail: sekretariat@psp6radom.edu.pl
II.

Cele konkursu:

- podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;
- zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu
(np. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, szkodliwe treści, uzależnienia, piractwo
komputerowe);
- upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych
osobowych;
- kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz
zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży;
- rozpowszechnienie informacji o obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Dnia
Ochrony Danych Osobowych;
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu;
- poszerzenie umiejętności w zakresie rysowania w edytorze graficznym Paint;
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni twórczej;
- zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności.
III.

Uczestnicy konkursu:

uczniowie klas IV – VII radomskich szkół podstawowych.
IV.

Przedmiot konkursu

Zadaniem ucznia jest wykonanie krótkiej historii o fikcyjnym bohaterze w formie
komiksu złożonego z 4 – 6 plansz (obrazków z dymkiem), która ma przestrzegać przed
niebezpieczeństwami, na jakie narażeni są internauci.

V.

Wymagania techniczne

Komiksy należy wykonać w jednej z dwóch kategorii:
- praca plastyczna wykonana dowolną techniką w formacie A3,
- rysunek w formacie A4, utworzony w programie graficznym Paint i wydrukowany.
Prace muszą być przygotowane przez uczniów indywidualnie. Nie mogą zawierać
gotowych elementów (np. rysunków) oraz słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
a także nie mogą być wcześniej publikowane.
VI.

Wymagania formalne

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko i klasę
ucznia, nazwę szkoły, imię, nazwisko i adres e-mail (lub nr tel.) opiekuna ucznia. Do prac
należy dołączyć podpisane oświadczenia, zawarte w załączniku nr 1 poniżej regulaminu.
VII.

Kryteria oceniania

Prace oceni komisja powołana przez organizatorów konkursu w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy IV – V oraz klasy VI - VII. Pod uwagę będą brane:
- zgodność z tematyką i trafność przekazu,
- oryginalność pomysłów i technik wykorzystanych w pracy,
- estetyka wykonania i techniczna jakość pracy.
Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Decyzje
komisji konkursowej są ostateczne.
VIII.

Obowiązujące terminy i postanowienia końcowe

Prace uczestników konkursu wraz z podpisanymi oświadczeniami należy złożyć
do dnia 23.02.2018 r. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu przy ul. Rapackiego 24,
w godz. 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem „Bezpieczny Internet
– bezpieczny ja”. Rozstrzygnięce konkursu nastąpi do dnia 02.03.2018 r. Lista
zwycięzców oraz wszelkie informacje dotyczące odbioru nagród i dyplomów zostaną
opublikowane na stronie internetowej szkoły (www.psp6.radom.pl). Nadesłane prace
nie podlegają zwrotowi, a organizator zastrzega sobie prawo do ich prezentacji.
IX.

Dane do kontaktu:

Edyta Siczek: 692-862-516
Aneta Mosiołek: aneta.mosiolek@psp6radom.edu.pl
Edyta Karczemna: edyta.karczemna@psp6radom.edu.pl

Załącznik nr 1
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.....................................................................................................................................................................................
w międzyszkolnym konkursie plastyczno-graficznym „Bezpieczny Internet – bezpieczny
ja” oraz na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, wizerunku oraz wyniku
uzyskanego przez moje dziecko dla potrzeb niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101.
poz. 925 z późniejszymi zmianami).

...................................................................................................................
(data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.....................................................................................................................................................................................
w międzyszkolnym konkursie plastyczno-graficznym „Bezpieczny Internet – bezpieczny
ja” oraz na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, wizerunku oraz wyniku
uzyskanego przez moje dziecko dla potrzeb niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101.
poz. 925 z późniejszymi zmianami).

...................................................................................................................
(data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

