REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO
„BEZPIECZNY INTERNET”
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu informatycznego „BEZPIECZNY INTERNET”, zwanego dalej Konkursem jest Gmina
Olecko.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „W przyszłość bez barier” w celu zmotywowania uczniów do
nauki, rozwoju kreatywności, innowacyjności, podniesienia poziomu kompetencji informatycznych.
3. Konkurs rozpoczyna się 19 lutego i trwać będzie do 20 marca 2018 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu, w tym ogłoszenie wyników nastąpi do 28 marca 2018 r.
5. Celem głównym konkursu jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem
z Internetu, propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zainicjowanie i promowanie działań
przeciwko zjawiskom cyberprzemocy, zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu,
zachęcanie do inicjowania nowych, ciekawych pomysłów, wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne
umiejętności i zdolności, jak również podniesienie poziomu kompetencji informatycznych uczniów.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów uczestniczących w projekcie „W przyszłość bez barier”.
2. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej samodzielnej pracy
prezentującej jedną z wybranych form:
a)

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (Power Point) – minimum 10 slajdów,

b) FILM – w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji
nie przekracza 5 minut.
2. Praca konkursowa winna zawierać informacje o cyberprzemocy, zagrożeniach i potencjale Internetu oraz
zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
3. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez przedłożenie w szkole, do której uczęszcza,
tj. Szkole Podstawowej w Judzikach bądź Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich (do 20 marca 2018 r.) ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO. Wersję elektroniczną gotowej pracy konkursowej należy

przekazać

na płycie CD/DVD do Koordynatora szkolnego w swojej szkole. Koordynator szkolny gromadzi wersje
elektroniczne prac konkursowych, które następnie przekazuje Organizatorowi Konkursu.
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4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie
zgłoszonej pracy na stronie internetowej Gminy Olecko, Szkoły Podstawowej w Judzikach oraz Szkoły
Podstawowej w Babkach Oleckich.
5. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszoną pracę wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
IV. KRYTERIA WYBORU PRAC KONKURSOWYCH
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Podstawowe kryteria oceny:
a)

zgodność z tematyką konkursu,

b) pomysłowość pracy,
c)

umiejętności warsztatowe,

d) oryginalność potraktowania tematu.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Jury, biorąc pod uwagę kryteria oceny, do nagrodzenia wytypuje trzy prace.
2. Zwycięzcom (3 uczniom) wręczone zostaną nagrody rzeczowe.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 28 marca 2018 r.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu wraz ze zgłoszeniem konkursowym znajduje się:


w Biurze projektu - Olecko, Plac Wolności 1, pokój nr 11
w Szkole Podstawowej w Judzikach
w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich



na stronie internetowej:
Gminy Olecko - http://um.olecko.pl/strona-340-w_przyszlosc_bez_barier_1.html
Szkoły Podstawowej w Judzikach - www.zsj.olecko.edu.pl
Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich - http://www.zsbo.olecko.edu.pl

2. Uczestnik Konkursu, poprzez złożenie zgłoszenia konkursowego, akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
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