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Regulamin konkuRsu

szybuj bezpiecznie 
w inteRnetowej chmuRze

Organizatorzy

•  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
•  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
•  Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
•  Kuratorium Oświaty w Kielcach

•  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
•  Wojewoda Świętokrzyski

Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 

Patronat

Cel Konkursu

Uczestnicy

Patronat medialny

•  Echo Dnia - kielecki dziennik regionalny

1. Konkurs  jest  przeznaczony  dla  pełnoletnich  i  małoletnich 
osób  fizycznych,  będących  uczniami  szkół  publicznych  i 
niepublicznych  każdego  etapu  kształcenia  z  województwa 
świętokrzyskiego  i  zamieszkałych  na  terenie  Polski, 
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Warunki uczestnictwa

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  wszyscy  uczniowie  szkół 
publicznych  i  niepublicznych  każdego  etapu  kształcenia  z 
województwa świętokrzyskiego.

2. Kategorie Konkursu:
•  Kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  plakatu  na  temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Format pracy – A2 (594x420 mm), technika dowolna.
•  Kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  pracy  w  formie 
komiksu  (kilku  rysunków  na  jednej  planszy)  na  temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Format pracy – A2 (594x420 mm), technika dowolna.

które  zgłoszą  swoje  uczestnictwo  w  Konkursie  zgodnie 
ze  szczegółowymi  zasadami  określonymi  w  niniejszym 
Regulaminie. 

2. Osoby  niepełnoletnie,  aby  brać  udział  w  Konkursie,  winny 
przesłać  Organizatorowi  zgodę  rodziców  lub  opiekunów 
prawnych. 

3. W  przypadku  małoletnich  Uczestników  Zgłoszenie  do 
Konkursu pozostaje nieaktywne, do czasu otrzymania przez 
Organizatora zgody rodziców albo opiekunów Uczestnika na 
jego udział w Konkursie. 

4. Rodzice  albo  opiekunowie  prawni  Uczestników,  z  chwilą 
wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  Konkursu  przez 
małoletniego  uczestnika,  akceptują  postanowienia 
Regulaminu.  W  odniesieniu  do  oświadczeń  małoletniego 
Uczestnika, który przedłożył zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych, przyjmuje się, że są one każdorazowo składane za 
zgodą rodziców albo opiekunów prawnych.

5. Wyrażenie zgody następuje poprzez przesłanie wraz z pracą 
konkursową Formularza zgłoszenia, który  jest Załącznikiem 
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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Przebieg konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2011 r.
2. W  pierwszym  etapie  konkursu  nauczyciele  przeprowadzają 
lekcje na  temat zasad bezpiecznego korzystania z  Internetu. 
Materiały  i  scenariusze zajęć można znaleźć między  innymi 
pod adresami:

 - serwis programu Dziecko w sieci, 
 - portal Fundacji Dzieci Niczyje,
 - serwis Szkoła Bezpiecznego Internetu,

3. Po  przeprowadzonych  lekcjach  uczniowie  indywidualnie 
wykonują prace opisane w warunkach uczestnictwa. 

4. Dyrektor  szkoły  powołuje  trzyosobową  Szkolną  Komisję 
Konkursową, która wybiera  jedną najlepszą pracę w każdej 
kategorii.

5. Szkolna  Komisja  Konkursowa  sporządza  protokół  wg 
Załącznika nr 3.

6. Wybrane  w  każdej  kategorii  prace  wraz  z  Formularzem/
Formularzami  zgłoszenia  (Załącznik  nr  1)  oraz  protokół  z 
posiedzenia  Komisji  (Załącznik  nr  3)  należy  dostarczyć  w 
terminie  do  20  października  2011  r.  do  Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Decyduje data wpływu 
do organizatora Konkursu.

7. Wojewódzka  Komisja  Konkursowa  w  każdej  kategorii 

•  Kategoria III – uczniowie gimnazjum.
Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  prezentacji  
komputerowej  (max.  20  slajdów)  na  temat  bezpiecznego 
korzystania z Internetu. 
•  Kategoria IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  animacji 
komputerowej,  lub  krótkiego  filmu  na  temat  bezpiecznego 
korzystania  z  Internetu.  Łączny  czas  trwania    animacji/filmu 
nie powinien przekraczać 5 minut. Akceptowalne formaty: Mp4, 
Mpeg, Flv, H264, Wmv, mov

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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wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21  listopada 
2011 r. na stronie Organizatora Konkursu www.scdn.pl.

9. Uroczyste  wręczenie  nagród  uczniom  oraz  ich  opiekunom 
nastąpi 8 grudnia 2011 r. w czasie konferencji podsumowującej 
realizację  projektu  Szybuj  bezpiecznie  w  internetowej 
chmurze.

Kryteria oceny prac

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 
uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania ani protestu.

Nagrody

1. Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
•  Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii:

 - Nagroda rzeczowa dla ucznia w wysokości ok. 2500 zł
 - Nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości 
ok. 750 zł.

•  Za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii:
 - Nagroda rzeczowa dla ucznia w wysokości ok. 1500 zł
 - Nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości 
ok. 750 zł.
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Sponsorzy

•  Nagroda dla ucznia za zdobycie I miejsca w każdej kategorii: 
firma Microsoft Sp. z o.o.;

•  Za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii:
 - Nagroda rzeczowa dla ucznia w wysokości ok. 1000 
zł
 - Nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości 
ok. 750 zł.

•  Za zdobycie wyróżnienia:
 - Nagroda rzeczowa dla ucznia w wysokości ok. 250 zł
 - Nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości 
ok. 250 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.

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 2.

7. Nagród w  Konkursie  nie można wymieniać  na  ekwiwalent 
pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 
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•  Nagroda dla ucznia za zdobycie II miejsca w każdej kategorii: 
firma Allegro S.A.;

•  Nagroda dla ucznia za zdobycie III miejsca w każdej kategorii: 
firma Allegro S.A.;

•  Nagrody dla uczniów - autorów prac wyróżnionych w każdej 
kategorii - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;

•  Nagrody  dla  nauczycieli  opiekunów  uczniów  - Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego.

•  Dodatkowo wszystkie szkoły, których uczniowie zdobędą 
nagrody  lub  wyróżnienia  otrzymają  roczną  licencję  na 
oprogramowanie antywirusowe firmy Symantec.

•  Opracowanie  i  wydruk  dyplomów  i  plakatów  -  firma 
Kolporter S. A. 

•  Materiały pomocnicze do lekcji - Fundacja Dzieci Niczyje.

Zgłaszanie prac

1. W  kategorii  1  i  2  prace  w  formie  papierowej  należy 
dostarczyć osobiście bądź w formie przesyłki do sekretariatu 
Organizatora. Do każdej pracy musi być dołączony Formularz 
zgłoszenia (Załącznik nr 1) czytelnie wypełniony i podpisany 
przez  uczestnika  oraz  nauczyciela-opiekuna.  W  przypadku 
uczestników  niepełnoletnich  dodatkowo  wymagany  jest 
podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

2. W  kategorii  3  i  4  prace  w  formie  plików  zapisanych  na 
nośniku  CD  lub DVD    należy  dostarczyć  osobiście  bądź w 
formie  przesyłki  do  sekretariatu  Organizatora.  Do  każdej 
pracy musi  być  dołączony  Formularz  zgłoszenia  (Załącznik 
nr  1)  czytelnie  wypełniony  i  podpisany  przez  uczestnika 
oraz  nauczyciela-opiekuna.  W  przypadku  uczestników 
niepełnoletnich dodatkowo wymagany  jest podpis  rodzica/
opiekuna prawnego. 

3. Szkoła do prac załącza protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji 
Konkursowej (Załącznik nr 3). 

4. Koperty  zawierające  prace  powinny  zostać  opatrzone 
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dopiskiem:  Konkurs  „Szybuj  bezpiecznie  w  internetowej 
chmurze”.

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

6. Adres Organizatora, na który należy przesłać prace:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
25-431 Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, Pokój 37.

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),

•  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  i  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  przerwania  lub 
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odwołania  Konkursu,  bez  podania  przyczyn  odwołania. 
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:

•  Grażyna Pauli, grazyna.pauli@scdn.pl
•  Anna Trawka, anna.trawka@scdn.pl


