REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU
„KLIKAJ BEZPIECZNIE”
1.Adresaci:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
 klasy 1-4;
 klasy 5-8.
2. Cele konkursu:
 promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;
 popularyzacja wiedzy na temat Internetu i związanych z nim zagrożeń;
 wspieranie rozwoju zdolności plastycznych i kreatywności uczniów;
 włączenie uczniów w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.
3. Zasady uczestnictwa:
Dla uczniów klas 1-4:
 Zadaniem uczestnika jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki nawiązującej do hasła
konkursu:„Klikaj bezpiecznie”.
 Uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową.
 Rozmiar i kształt zakładki może być dowolny.
 Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, wyklejanie, itp.).
 Zakładka musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 Dane wymagane do zamieszczenia na zakładce:
o Napis: Dzień Bezpiecznego Internetu 2022;
o Hasło konkursu: „Klikaj bezpiecznie”;
o Informacje o tym, co wolno i czego nie wolno robić podczas korzystania z Internetu;
o Podpis autora (imię i nazwisko ucznia).
Dla uczniów klas 5-8:
 Zadaniem uczestnika jest stworzenie memu profilaktycznego promującego bezpieczne
zachowania w sieci.
 Uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową.
 Mem powinien składać się ze zdjęcia i nawiązującego do niego komentarza tekstowego.
 Tekst powinien w sposób krótki przekazywać zasady, o których należy pamiętać, aby
korzystanie z Internetu było bezpieczne.
 Praca zgłoszona na konkurs musi być autorskim pomysłem uczestnika, a nie odwzorowaniem
memów znajdujących się w sieci.
 Mem może być wykonany przy użyciu dowolnego programu graficznego lub generatora
memów dostępnego w Internecie.
 Mem należy zapisać w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG lub PNG a w nazwie
pliku wpisać imię i nazwisko autora.

4. Termin i miejsce dostarczenia prac:
 Zakładkę do książki należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 10 lutego 2022 r.
 Mem profilaktyczny należy przesłać do 10 lutego 2022 r. na adres mailowy:
dbeer@sp1zurawica.edu.pl wpisując w temacie: Konkurs na mem.
5. Kryteria oceny:
 zgodność z tematem konkursu i jasność przekazywanych treści o zasadach bezpieczeństwa
w Internecie;
 pomysłowość i oryginalność;
 estetyka wykonania i walory artystyczne;
 wkład pracy i samodzielność.
6. Wyniki konkursu:
 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 28 lutego 2022 r.
 Autorzy najlepszych i najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody.
 Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz
Facebooku.
Organizatorzy: Marta Lubas, Dorota Beer, Anna Pstrąg-Fac

Zapraszamy do udziału w konkursie!

