Regulamin projektu i konkursu
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”
Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetu są ciągle
ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialne
korzystanie z mediów społecznych znalazło się wśród głównych kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
W celu określenia najczęstszych zagrożeń wśród uczniów z terenu woj. świętokrzyskiego oraz
zdefiniowania formy i tematyki prac konkursowych oraz organizacji przyszłych
warsztatów/szkoleń dla nauczycieli jak tez spotkań z uczniami, opracowano ankietę
diagnostyczną. Organizatorzy projektu tj.: Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Komenda
Wojewódzka Policji w Kielcach zwrócili się z prośbą o wypełnienie ankiet do dyrektorów
wytypowanych szkół z terenu woj. świętokrzyskiego. Badanie ankietowe zostało
przeprowadzone w terminie od 21.06. 2017 r. do 18.07.2017 r. i wzięły w nim udział 94 placówki
oświatowe.
Wyniki ankiety wskazują, że najczęściej pojawiającymi się zagrożeniami są:
 uzależnienie od internetu;
 przemoc rówieśnicza w sieci, stalking, groźby karalne, publikowanie lub rozsyłanie
ośmieszających lub kompromitujących informacji, zdjęć, filmów;
 dopisywanie obraźliwych komentarzy (hejt).
Tematyka tegorocznej, siódmej edycji Projektu związana jest z wymienionymi wyżej
zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 „Lepszy internet zaczyna się od
Ciebie”. Pełny raport z badania dostępny jest na stronie Projektu.
Realizacja Projektu możliwa jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego.

I. Organizatorzy





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

II. Patronat





Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wojewoda Świętokrzyski
Kuratorium Oświaty w Kielcach

III. Patronat medialny

IV. Partnerzy

V. Cele Projektu



Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania
z zasobów Internetu.



Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2018: „Lepszy internet zaczyna się od
Ciebie!”.



Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.



Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania
praw człowieka.
Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w
szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze
internetowej.




VI. Uczestnicy
1. W ramach Projektu realizowany jest Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych, 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 wziąć udział w Konkursie, powinni
Organizatorowi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 3).

przesłać

3. Zgłoszenie do Konkursu pozostaje nieaktywne do czasu otrzymania przez Organizatora
zgody rodziców albo opiekunów ucznia niepełnoletniego 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.
VII. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do udziału
w Projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”.
2. Zadania szkoły zgłaszającej udział w Projekcie:
a) Przesłanie formularza zgłoszenia szkoły do Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli (Załącznik nr 1) w terminie do 22 września 2017 r.
b) Udział minimum jednego nauczyciela w konferencji rozpoczynającej realizację
projektu:
Konferencja odbędzie się 3 października 2017 r. o godzinie 10.00 na
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15,
budynek G. Oprócz wykładów tematycznych w czasie konferencji omówione
zostaną zagadnienia dotyczące:
 przygotowania prac konkursowych;
 realizacji zajęć dla uczniów prowadzonych przez nauczycieli;
 organizacji spotkań funkcjonariuszy policji z uczniami.
c) Zorganizowanie spotkania funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane
z cyberprzemocą,
nieletnich.

cyberprzestępczością

oraz

odpowiedzialnością

prawną

d) Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć związanych z celami Projektu,
w szczególności dotyczących:
 konsekwencji uzależnienia od internetu;
 konsekwencji niewłaściwego wykorzystania z internetu do przemocy
rówieśniczej, hejtu, obrażania i poniżania swoich kolegów.
e) Przeprowadzenie przez nauczycieli wśród uczniów ankiety związanej z celami
Projektu (opracowanej przez Organizatorów).
f) Przeprowadzenie Etapu Szkolnego Konkursu.

3. Kategorie Konkursu realizowanego w ramach Projektu
a) Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat
„Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu”. Praca powinna być
ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
Praca nie powinna zawierać kalendarium (dat i napisów). Uczniowie
wykonują pracę samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej, z wyłączeniem
technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.)
Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze
itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć.
Praca powinna być wykonana na arkuszu w formacie A3 (297 mm x 420 mm),
w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem),
jednak obszar wykorzystany na ilustrację powinien mieć wymiary: szerokość
270 mm x wysokość 270 mm (na dole arkusza powinna zostać wolna
przestrzeń). Szablon pracy znajduje się w Załączniku nr 6.
b) Kategoria II – uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych.
Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej prezentację
na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu”, ze
szczególnym uwzględnieniem celów Projektu. Pracę należy wykonać
w programie Power Point lub innym programie do tworzenia prezentacji (max
15

slajdów). Plik powinien mieć nazwę

utworzoną

wg

schematu:

Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko.
c) Kategoria III – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Przemoc rówieśnicza w sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających
i kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów, dopisywanie obraźliwych
komentarzy

to najczęściej występujące zagrożenia

mające niezwykle

negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka.
Uczniowie przygotowują indywidualnie multimedialny poradnik dla
rówieśników „Cyberpomoc kontra cyberprzemoc”. Pracę należy wykonać w
programie Power Point MIX (max 15 slajdów). Przygotowana prezentacja
powinna zostać opublikowana w serwisie mix.office.com Do Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej należy dostarczyć płytę CD zawierającą plik z
prezentacją zapisaną wg schematu:
Miejscowość_Gim_nrszkoły_Imię_Nazwisko
Dodatkowo na płycie powinna zostać zamieszczona również wersja
elektroniczna formularza zgłoszenia (Załącznik nr 2) zawierająca link do
opublikowanej pracy.
Uwaga – w przypadku braku możliwości wykorzystania programu Power
Point MIX dopuszcza się wykonanie pracy w innym programie do tworzenia

prezentacji (np. Google, Impress). W takim przypadku praca powinna zostać
opublikowana w innym serwisie (np. Google).
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac konkursowych
przekazane zostaną w czasie konferencji rozpoczynającej realizację projektu, o
której mowa w pkt. 2 ust. b).
4. Nadsyłając pracę, Uczestnicy oświadczają, że są jej autorami i posiadają wszelkie prawa
do dysponowania pracą i wszystkimi jej elementami. Jeśli w pracy wykorzystywane są
elementy pochodzące z innych zasobów niż własne (np. teksty, pliki graficzne, audio,
video) autor bezwzględnie musi wskazać dokładne źródło ich pochodzenia. Ponadto
Uczestnicy 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.
5. Szkoła podstawowa może zgłosić udział w jednej lub w kilku kategoriach.
VIII. Przebieg
1. Szkoła zgłasza swój udział w Projekcie poprzez przesłanie w terminie do 22 września
2017 r. formularza zgłoszeniowego szkoły, będącego Załącznikiem nr 1 niniejszego
Regulaminu. Jeśli szkoła zgłasza udział w kilku kategoriach, należy wypełnić Załącznik
nr 1 dla każdej kategorii osobno.
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. Szkoła:
 umożliwia udział minimum jednemu nauczycielowi w konferencji opisanej w
paragrafie VI pkt. 2 ust. b;
 organizuje spotkania uczniów z przedstawicielem policji na temat
cyberprzemocy, cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności prawnej związanej
z tymi zagadnieniami;
 organizuje Etap Szkolny Konkursu.
4. W Etapie Szkolnym Konkursu:
 Nauczyciele przeprowadzą zajęcia związane z celami Projektu. Materiały
pomocnicze do zajęć udostępnione zostaną na platformie e-learningowej ŚCDN
oraz dostępne są na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 Nauczyciele wśród uczniów uczestniczących w zajęciach przeprowadzą ankietę
związaną z celami Projektu (opracowaną przez Organizatorów).
 Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie wykonują pracę opisaną w warunkach
uczestnictwa.
5. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która wybiera
co najwyżej trzy najlepsze prace z danej szkoły w każdej kategorii.
6. Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół wg Załącznika nr 4.
7. Szkoła w terminie do 17 listopada 2017 r. dostarcza do Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli wymienioną niżej dokumentację:
Kategoria I:


Co najwyżej trzy najlepsze prace plastyczne w formacie A3. Prosimy o
nierolowanie prac i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. Każdą pracę, na
rewersie, należy podpisać imieniem, nazwiskiem i nazwą szkoły.



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).

Kategoria II i III:


Na płycie CD/DVD:
 co najwyżej trzy najlepsze prace uczniów z Kategorii II/III, zapisane wg
schematu: Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko,
 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).

8. O przyjęciu prac decyduje data wpływu do Organizatora Konkursu.
9. Wojewódzka Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody
i wyróżnienia.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 1 grudnia 2017 r. na stronie Organizatora
Konkursu www.scdn.pl.
11. Uroczyste wręczenie nagród uczniom oraz ich opiekunom nastąpi do dnia 14 grudnia

2017 r. w czasie konferencji podsumowującej realizację projektu „Szybuj bezpiecznie w
internetowej chmurze 2017”. O dokładnym terminie i miejscu konferencji Organizator
poinformuje do 1 grudnia 2017 r. na stronie www.scdn.pl.
IX. Kryteria oceny
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Szkolną i Wojewódzką Komisję Konkursową na
podstawie następujących kryteriów:
 oryginalność,
 zgodność z tematem Konkursu,
 czytelność przekazu,
 pomysłowość,
 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.
X. Nagrody
1. Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii:
 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 1400 zł i nagroda
pieniężna określona w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału;
 nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości ok. 150 zł.
Za zajęcie drugiego miejsca:
 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 1000 zł i nagroda
pieniężna określona w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału;
 nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości ok. 150 zł.
Za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii:
 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 700 zł
 nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia w wysokości ok. 150 zł.
Za zdobycie wyróżnienia:
 nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok.300 zł;
 nagroda rzeczowa dla opiekuna ucznia 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 , należy odprowadzić należny podatek.
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. 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.
XI. Sponsorzy
1. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
2. Allegro.
3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
XII. 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 2017”.
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. Marszałka J. Piłsudskiego 42, pokój 37.
XIII. Prawa autorskie
1. Organizatorzy Konkursu nabywają własność nagrodzonych egzemplarzy prac, a także
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą, na następujących polach eksploatacji:



zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką, w tym m.in.: technikami
poligraficznymi, reprograficznymi, drukarskimi, fotograficznymi, cyfrowo,
komputerowo, optycznie, zapisu magnetycznego, wideo;



publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie – w jakiejkolwiek
formie;



wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem;



reemitowanie, nadawanie, publiczne udostępnienie pracy w taki sposób, aby
każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za
pośrednictwem sieci internet), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej;



wykorzystanie całości lub części pracy zarówno w formie oryginalnej, jak i w
formie opracowania, uwzględniając wykorzystanie pracy w działalności
promującej program „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”;



wykorzystanie pracy lub jej części jako znaku towarowego.

2. Autorzy wszystkich prac z chwilą przystąpienia do Konkursu nieodpłatnie przenoszą na
Organizatorów Konkursu własność nadesłanych egzemplarzy prac, a także udzielają
Organizatorom Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z prac w zakresie i na
polach eksploatacji opisanych w ust. 1 powyżej.
3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, następuje z chwilą przystąpienia do
Konkursu. W odniesieniu do prac nagrodzonych licencja wygasa z chwilą nabycia
majątkowych praw autorskich do nagrodzonych prac zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pierwsze udostępnienie publiczności prac przez
Organizatorów Konkursu oraz na wykonywanie przez Organizatorów nadzoru nad
sposobem korzystania z prac, a także wyrażają zgodę na udostępnianie pracy bez
ujawniania ich autorstwa, jeśli Organizatorzy tak postanowią.
5. Uczestnicy Konkursu nie będą wykonywać osobistych praw autorskich do prac w
sposób, który mógłby naruszać prawa Organizatorów.
XIV. 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,
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 e-mailową:
 Anna Trawka, anna.trawka@scdn.pl.

