REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„Bezpieczny w sieci”
Korzyści i zagrożenia z sieci dobrze znamy – razem działamy o kulturę i bezpieczeństwo wspólnie dbamy
§1
Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Dzień bezpiecznego Internetu”
i jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych miasta
Biała Podlaska.
§2
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej
ukazującej wykorzystanie Internetu w życiu człowieka, problematykę
bezpieczeństwa online oraz w jaki sposób można bezpiecznie korzystać
z sieci i propagować kulturalne zachowania.
§3
Tematyka konkursu dotyczy znajomości pozytywnego wykorzystania
internetu, świadomości możliwych zagrożeń w sieci oraz w jaki sposób ich
unikamy lub je eliminujemy. Kształtuje potrzeby rozpowszechniania
kulturalnych postaw i zachowań online.
Celem konkursu jest:
• propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów
internetowych oraz bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci
i młodzież

• edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez
uczniów z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych
technologii
• przekazanie wiedzy na temat zagrożeń online
• zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu
• podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy
i jej konsekwencji
• uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie.
§4
Sposób przeprowadzenia konkursu:
•
•

Praca wykonywana indywidualnie.
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana
w programie PowerPoint i zapisana w formacie umożliwiającym
otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem
*.ppt, *.odp jak również( jako prezentacja z rozszerzeniem
*.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko, imię
i klasę.

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych
materiałach źródłowych.
Wykorzystane materiały nie mogą naruszać praw autorskich ich twórców.

§5
Miejsce i termin składania prac:
Prace należy dostarczyć na płycie CD albo na innym nośniku do sekretariatu
Szkoły Podstawowej Nr3 im. Marii Konopnickiej ul. Sportowa 7 Biała
Podlaska.
Prace przyjmowane będą do dnia 21 lutego 2020 r.

§6
Kryteria oceny prac konkursowych:
1.

Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez powołaną
komisję oraz zaprezentowane na apelu podsumowującym
akcję, o którym osoby nagrodzone zostaną poinformowane

2.

drogą telefoniczną, mailową. Informacja zostanie także
zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi
przemyśleniami,
napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne
i popularyzacyjne.

•
•
•

3.

Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, zawartość
prezentacji, grafika i cała szata graficzna, przejrzystość, techniczna
poprawność wykonania.

§7
Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia laureatom oraz
pamiątkowe dyplomy.
Opiekunowie zostaną powiadomieni o dokładnym terminie
podsumowania konkursu.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
§8
Warunkiem dopuszczenia pracy do udziału w konkursie jest:
• nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres
w wyznaczonym terminie
• czytelne uzupełnienie metryczki pracy konkursowej
i podpisanie nośnika danych
• wyrażenie zgody w pkt. 1,2,3 Oświadczenia I zawartego w
metryczce konkursowej
• podpis rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na
metryczce konkursowej oraz zawartych oświadczeniach
§9
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji
zgromadzonych prac konkursowych i udostępnienia ich
placówkom państwowym zainteresowanych tym materiałem

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
Dane autora pracy
Imię
i Nazwisko
Wiek
Opiekun
konkursu

klasa
Imię
Telefon
i Nazwisko
kontaktowy
Nazwa i adres szkoły/placówki

Ulica i nr

telefon

Kod pocztowy

miejscowość

OŚWIADCZENIE I.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):
1. ❒ Wyrażam zgodę ❒ Nie wyrażam zgody
na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów związanych z
organizacją miejskiego konkursu „ Bezpieczny w sieci” organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 3, im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej .
2. ❒ Wyrażam zgodę ❒ Nie wyrażam zgody
na publikowanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie
miejskiego konkursu „ Bezpieczny w sieci” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr
3, im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej na oficjalnych kanałach i nośnikach
informacyjnych takich jak: - oficjalna strona internetowa szkoły, BCK,UM - portale
społecznościowe - tradycyjne media (radio, prasa, telewizja)
3. ❒ Wyrażam zgodę ❒ Nie wyrażam zgody
na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: imię,
nazwisko, klasa, nazwa szkoły, województwo pod pracami konkursowymi w związku z
udziałem w miejskim konkursie „Bezpieczny w sieci” przez Szkołę Podstawową nr 3, im.
Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej na oficjalnych kanałach i nośnikach
informacyjnych takich jak: - oficjalna strona internetowa szkoły, BCK,UM - portale
społecznościowe ( fanpage szkoły), - tradycyjne media (radio, prasa, telewizja)

………………………………………….………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/

……………………………………………………..
data i podpis rodzica

Oświadczenie II.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul.Sportowa 7 , tel. 83 3416421, e-mail: dyrektor@sp3bialapodlaska.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych leszek@denox.ocm.pl
Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego dziecka – art. 6
ust.1 lit. a RODO Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy, ponieważ dane będą podane do
publicznej wiadomości.
Mam prawo do:
1) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka
2) żądania dostępu do tych danych
3) sprostowania danych
4) usunięcia danych
5) ograniczenia przetwarzania
6) przenoszenia danych
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………….………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/

……………………………………………………..

data i podpis rodzica

……………………….………………………

……………………………………………………

(czytelny podpis opiekuna plastycznego pracy) (czytelny podpis rodzica / opiekuna praw autora pracy)

METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEJ
PRACY KONKURSOWEJ

