
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„BEZPIECZNY INTERNET # działajmy razem” 

 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie.  
 
Cel konkursu: 

 Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu. 

 Kształtowanie pożądanych postaw uczniów w tym zakresie. 

 Podejmowanie problematyki zagrożeń wynikających z Internetu. 

 Poprawa bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z sieci poprzez ukazanie zagrożeń 

wynikających    z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych. 

 Zintegrowanie środowisk młodzieżowych w zakresie profilaktyki poprzez wykonanie 

własnych prac plastycznych propagujących bezpieczny Internet. 

 Pozyskanie nowych, ciekawych pomysłów o charakterze prozdrowotnym jako formy 

przekazu  w działaniach informacyjno – edukacyjnych. 

Tematyka prac: 
 poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie;  
 przybliżenie informacji dotyczących zapewnienia sobie bezpieczeństwa korzystania z 

Internetu; 
  informacja o etykiecie w Internecie. 

 
Regulamin konkursu: 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – VIII, III g Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Konstantynowie. 
2. Praca powinna zawierać hasło promujące : BEZPIECZNY INTERNET # działajmy razem”. 
3. Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne przedstawiające plakat związany                              
z bezpieczeństwem w Internecie. 
4. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo,collage (kolaż), witraż, wydzieranka 
oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu. 
5. Format prac plastycznych : A3. 
6. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.  
7. Pracę należy opatrzyć tytułem, imieniem i nazwiskiem autora. W konkursie udział brać mogą 
wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Prace, które nie spełniają wymagań 
technicznych i formalnych nie będą dopuszczone do konkursu.  
8. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
Jury dokonuje oceny po zamknięciu terminu dostarczania prac na Konkurs. Spośród dostarczonych 
prac Jury wybierze trzy prace z każdej kategorii wiekowej(  KL I-III; KL IV-VI; KL VII-VIII, IIIg). Jury 
może dodatkowo wyróżnić inne prace, lub nie przyznać wszystkich nagród w przypadku nie 
spełniania przez prace wymogów konkursowych. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla 
wszystkich uczestników Konkursu. Decyzje Jury zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu.  
10. Termin dostarczania prac do 08.02.2019 r. Prace należy dostarczyć do nauczyciela Pana Marka 
Horbowicza i pedagoga szkolnego Pani Edyty Chwedoruk.  
11. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – dnia 28.02.2019r. 
12. Uczestnicy najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają atrakcyjne i wartościowe nagrody 
rzeczowe. 

 
ZAPRASZAMY 


