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Regulamin konkursu  
 

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013 
 
Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu 
z projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, 
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
I. Organizatorzy 
 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego  

 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach  
 
II. Patronat 
 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  

 Wojewoda Świętokrzyski  

 Kuratorium Oświaty w Kielcach  
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IV. Patronat medialny 
 

  
 

III. Partnerzy  

 Allegro 

 Fundacja Dzieci Niczyje 
 
IV. Cele 
 

 Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.  

 Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania 
Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. 

 

V. Uczestnicy 
 

1. Konkurs jest przeznaczony uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) z województwa 

świętokrzyskiego, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie ze 

szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

2. Uczniowie niepełnoletni, aby brać udział w Konkursie, powinni przesłać Organizatorowi 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznikiem nr 3).  

3. Zgłoszenie do Konkursu pozostaje nieaktywne, do czasu otrzymania przez Organizatora 

zgody rodziców albo opiekunów ucznia na jego udział w Konkursie.  

4. Rodzice albo opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich, z chwilą wyrażenia zgody 

na przystąpienie do Konkursu przez ucznia, akceptują postanowienia Regulaminu.  

 
VI. Warunki uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do udziału 

w projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013”. 

2. Zadania szkoły zgłaszającej udział w projekcie: 
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a) Przesłanie formularza zgłoszenia szkoły do Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli (Załącznik nr 1) w terminie do 4 października 2013 r. 

b) Zorganizowanie spotkania funkcjonariusza policji z uczniami na tematy 

związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością 

prawną nieletnich. 

c) Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć dotyczących: 

 bezpiecznego korzystania z sieci Internet,  

 możliwości wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu 

publicznym, społecznym i gospodarczym (do zajęć nauczyciele mogą 

wykorzystać materiały dostarczone przez organizatora). 

3. Kategorie konkursu. 

a) Kategoria I - szkoły podstawowe 

 Uczniowie przygotowują prezentację dla swoich rodziców i innych 

członków rodziny na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania 

szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonują 

indywidualnie. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów. 

b) Kategoria II - gimnazja  

 Uczniowie przygotowują spot informacyjny na temat możliwości 

efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do 

Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonują w zespołach 

dwuosobowych. Długość spotu nie powinna przekraczać 1 min. (format  

plików .flv, .mp4, .avi., rozdzielczość min. 720p, )  

c) Kategoria III - szkoły ponadgimnazjalne 

 Uczniowie przygotowują spot informacyjny na temat możliwości 

efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do 

Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonują w zespołach 

dwuosobowych. Długość spotu nie powinna przekraczać 1 min. (format  

plików .flv, .mp4, .avi., rozdzielczość min. 720p, ) 

4. Praca konkursowa powinna prezentować wybrany temat dotyczący możliwości 

wykorzystania Internetu w życiu codziennym np. do bezpiecznych zakupów, 
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planowania podróży, bankowości elektronicznej, załatwiania spraw urzędowych, 

komunikacji między ludźmi, edukacji i samodoskonalenia itp.  

5. Praca konkursowa powinna wskazywać na przewagę wykorzystania różnorodnych 

bezpiecznych usług dostępnych w Internecie nad tradycyjnymi sposobami załatwiania 

spraw w życiu codziennym.  

6. Nadsyłając pracę Uczestnicy oświadczają, że są jej autorami i posiadają wszelkie prawa 

do dysponowania utworem i wszystkimi jego elementami. Ponadto oświadczają, że 

nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób na niej 

widocznych. Posiadają prawa do rozpowszechniania ich wizerunku o ile taka ochrona 

występuje, oraz że osoby te, wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 

Konkursie. W przypadku braku takiej zgody, Uczestnicy biorą na siebie 

odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich. 

 
VII. Przebieg  
 

1. Projekt rozpoczyna się 1 września 2013 r. 

 Szkoła zgłasza swój udział w Projekcie poprzez przesłanie w terminie do 

04.10.2013 r. formularza zgłoszeniowego szkoły będącego Załącznikiem nr 1 

niniejszego Regulaminu. 

2. Współorganizator Projektu, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zobowiązuje się do 

przeprowadzenia spotkań z uczniami na tematy związane z  cyberprzemocą, 

cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. 

3. Współorganizator Projektu, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

zobowiązuje się do przeprowadzenia konferencji dla nauczycieli o następującej tematyce: 

 omówienie zasad konkursu realizowanego w ramach Projektu; 

 prezentacja projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 

 prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w Internecie 

W czasie konferencji przekazane zostaną materiały informacyjne, promocyjne 

i edukacyjne do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych. 

 

4. Szkoła zobowiązuje się do: 
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 Umożliwienia zorganizowania spotkania uczniów z przedstawicielem policji na 

temat cyberprzemocy, cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności prawnej 

związanej z tymi zagadnieniami. 

 Oddelegowania min. jednego nauczyciela na wyżej wymienioną konferencję. 

 Przeprowadzenia przez nauczycieli zajęć związanych z tematyką Konkursu. 

 Organizacji etapu szkolnego Konkursu. 

5. W etapie szkolnym Konkursu: 

a) Nauczyciele przeprowadzą zajęcia związane tematycznie z następującymi 

zagadnieniami:  

 ochrona własności intelektualnej, 

 ochrona własnego wizerunku, 

 niebezpieczne treści i zasoby Internetu. 

Materiały pomocnicze do zajęć można znaleźć między innymi pod 

adresami: 

 serwis programu Dziecko w sieci,  

 portal Fundacji Dzieci Niczyje, 

 serwis Szkoła Bezpiecznego Internetu. 

b) Nauczyciele przeprowadzą zajęcia z uczniami na temat możliwości 

wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, 

społecznym i gospodarczym (do zajęć nauczyciele mogą wykorzystać materiały 

dostarczone przez organizatora). 

6. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie wykonują pracę opisaną w warunkach 

uczestnictwa.  

7. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która wybiera 

co najwyżej trzy najlepsze prace z danej szkoły. 

8. Wybrane prace muszą być zapisane na płycie CD/DVD. 

9. Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół wg Załącznika nr 4. 

10. Do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w terminie do 20 grudnia 

2013 r. szkoła dostarcza następującą dokumentację: 

http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy-edukacyjne-programu-dziecko-w-sieci
http://fdn.pl/edukacja
http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze/
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 Na płycie CD/DVD: 

 co najwyżej trzy najlepsze prace uczniów, 

 formularze zgłoszenia prac do konkursu (Załącznik nr 2) 

 W formie papierowej: 

 podpisane formularze zgłoszenia prac do konkursu (Załącznik nr 2) wraz 

z podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 3), 

 podpisany protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej 

(Załącznik nr 4).  

11. O przyjęciu prac decyduje data wpływu do organizatora Konkursu. 

12. Wojewódzka Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody 

i wyróżnienia. 

13. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 stycznia 2014 r. na stronie 

Organizatora Konkursu www.scdn.pl. 

14. Uroczyste wręczenie nagród uczniom oraz ich opiekunom nastąpi do 30 stycznia 2014 r. 
w czasie konferencji podsumowującej realizację projektu Szybuj bezpiecznie w 

internetowej chmurze 2013. O terminie i miejscu konferencji Organizator poinformuje 
do 20 stycznia 2014 r.  

VIII. Kryteria oceny 
 

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Szkolną i Wojewódzką Komisję Konkursową na 

podstawie następujących kryteriów:  

 zgodność z tematem konkursu,  

 czytelność przekazu, 

 pomysłowość, 

 oryginalność, 

 ciekawa forma graficzna, 

 walory artystyczne, 

 atrakcyjność pracy, 

 staranność wykonania. 

2. Decyzja Szkolnej i Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w zakresie oceny zgłoszeń do 

Konkursu jest ostateczna, a uczniom nie przysługuje prawo odwołania ani protestu. 
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IX. Nagrody 
 
Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu 
z projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, 
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

1. Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia: 

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii: 

 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia z zespołu w wysokości po ok. 2000 zł 

i nagrody pieniężnej określonej w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału; 

 nagroda rzeczowa dla opiekuna zespołu w wysokości ok. 300 zł. 

Za zajęcie drugiego miejsca: 

 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia z zespołu w wysokości po ok. 1300 zł 

i nagrody pieniężnej określonej w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału; 

 nagroda rzeczowa dla opiekuna zespołu w wysokości ok. 300 zł. 

Za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii: 

 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia z zespołu w wysokości po ok. 800 zł 

i nagrody pieniężnej określonej w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału; 

 nagroda rzeczowa dla opiekuna zespołu w wysokości ok. 300 zł. 

Za zdobycie wyróżnienia: 

 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia z zespołu w wysokości po ok. 300 zł; 

 nagroda rzeczowa dla opiekuna zespołu w wysokości ok. 150 zł. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia Konkursu bez przyznania 

jednej lub więcej nagród lub wyróżnień wymienionych powyżej. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od 

każdej nagrody rzeczowej powyżej 760 zł sponsor musi odprowadzić podatek wysokości 

10% wartości przyznanej nagrody. 

4. Wszystkie nagrody spełniające powyższy warunek będą składały się z nagrody 

rzeczowej oraz nagrody pieniężnej równej co do kwoty wartości należnego podatku. 
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5. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana laureatom, lecz zostanie przeznaczona w całości 

na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczanego dla nagród 

promocyjnych i zostanie przelana na rachunek odpowiedniego organu skarbowego w 

terminie przewidzianym przepisami prawa.  

6. Pełnoletni uczestnik Konkursu lub rodzic/opiekun uczestnika niepełnoletniego, przed 

wydaniem nagrody rzeczowej, musi złożyć oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 5. 

7. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne 
nagrody rzeczowe. 

 
X. Sponsorzy 
 

1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Allegro 

3. Fundacja Dzieci Niczyje. 

 
XI. Zgłaszanie prac 
 

1. Płytę CD/DVD razem z dokumentacją opisaną w punkcie 10 rozdziału VII Regulaminu, 

umieszczone w zamkniętej kopercie, należy dostarczyć osobiście bądź w formie przesyłki 

do sekretariatu Organizatora.  

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres szkoły oraz dopisek: Konkurs „Szybuj 

bezpiecznie w internetowej chmurze 2013”. 

3. Za wady powstałe w trakcie przesyłki bądź dostarczenia prac Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

4. Adres Organizatora, na który należy przesłać prace: 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, Pokój 37. 
 
XII. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

 wady nagrody (w przypadku jej uszkodzenia uczestnik dokonuje napraw z tytułu 

gwarancji producenta i postępuje zgodnie z gwarancją), 
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 brak możliwości lub utrudnienia w zakresie odbioru nagrody z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

2. Koszty przygotowania zgłoszeń do Konkursu oraz udziału w Konkursie ponoszą 

w całości Uczestnicy. 

3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie 

Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają 

zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, 

wizerunku, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, 

w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego 

przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu i promocją 

województwa świętokrzyskiego. 

5. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich 

poprawiania.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przerwania lub odwołania 

Konkursu, bez podania przyczyn oraz do zmiany terminów związanych z Konkursem. 

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.scdn.pl przez 

Organizatora Konkursu. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu 41 3625165 lub drogą mailową: 

 Anna Trawka, anna.trawka@scdn.pl. 

http://www.scdn.pl/

