
Regulamin szkolnego konkursu na film pod nazwą

"Kurs przetrwania w sieci"

Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Organizatorami konkursu są 

nauczyciele informatyki ZPO nr 1 we Włoszczowie.

I. Cele konkursu:

 zwiększenie świadomości na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni,

 poznanie sposobów na zachowanie bezpieczeństwa w świecie wirtualnym,

 upowszechnianie zasad bezpiecznego korzystania z internetu,

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,

 doskonalenie umiejętności cyfrowych w zakresie tworzenia i montażu filmu.

II.  Założenia organizacyjne:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

2. Film przygotowany jest indywidualnie lub w zespole maksymalnie 4-osobowym.

III. Warunki dotyczące pracy:

1. Praca dotyczy tematu zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w sieci internetowej  oraz 

sposobów radzenia sobie z nimi. Powinien zawierać praktyczne rady, jak reagować na 

niebezpieczeństwa. 

2. Materiał filmowy musi być zgodny z tematem, autorski, nie przekraczający 10 min.

3. Film powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu dostępnego sprzętu (kamera, 

telefon) i zapisany w jednym z formatów: AVI, WMV, MP4.

4. Wszelkie wykorzystywane elementy (muzyka, efekty grafiki) nie mogą naruszać praw osób 

trzecich.

5. Film powinien zawierać napisy dla osób niesłyszących.

6. Na końcu filmu należy umieścić informację o autorach.

IV. Zgłaszanie prac

1. Prace konkursowe należy przesyłać do 28 lutego.

2. Do pliku z filmem należy dołączyć podpisany przez opiekuna prawnego skan zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu).

7. Pliki (film i zgoda) należy przesłać do nauczyciela informatyki: 

jgasior@zpo1wloszczowa.edu.pl 

dkrawczyk@zpo1wloszczowa.edu.pl 

j.kaczor@zpo1wloszczowa.edu.pl 

eorlinska-rayska@zpo1wloszczowa.edu.pl 

msztuka1@zpo1wloszczowa.edu.pl.

V.   Ocena prac:
Przy wyborze najlepszej pracy oceniane będą:



 zgodność pracy z tematem,

 oryginalność w podejściu do tematu,

 wartość merytoryczną,

 wartość artystyczną,

 wartość techniczną.



Załącznik:

Zgoda na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki :

……………………………………….................................
 (imię i nazwisko uczestnika)

w szkolnym konkursie informatycznym na film pod nazwą "Kurs przetrwania w sieci". 

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  regulaminem  ww  konkursu,  właścicielem
wszelkich praw do oddanej pracy jest uczestnik konkursu.

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27  kwietnia  2016r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) podanie  danych jest  dobrowolne,  jednakże odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane
przysługuje  prawo  do  wglądu  i  poprawiania  swoich  danych.  Administratorem  danych
osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 we Włoszczowie. Administrator danych zapewnia
ochronę podanych danych osobowych. 

Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka,
w  przypadku  wyłonienia  jako  laureata  bądź  w  przypadku  otrzymania  wyróżnienia
w konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska w publikacji na
stronie internetowej Szkoły. 

………………………….
(podpis opiekuna prawnego)


