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REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„BEZPIECZNY UCZEŃ”
2016
§ 1.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu
oraz Straż Miejska w Zabrzu
§ 2.
Tematyka konkursu
Tematyka konkursu wiąże się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zarówno w świecie
rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym:


„ODBLASKI URATUJĄ CI ŻYCIE!” – konkurs na plakat dla uczniów klas
gimnazjalnych obejmujący tematykę związaną z bezpiecznym poruszaniem się
pieszych i rowerzystów na drodze, z promowaniem odpowiedniego wyposażenia
roweru, w tym niezbędnego, często ratującego życie, elementu odblaskowego.



„WIĘCEJ LUDZI NIŻ HAKERÓW, ŻYJ JAK CZŁOWIEK PRZYJACIELU!”
– konkurs na plakat lub spot reklamowy kierowany do uczniów klas
ponadgimnazjalnych promujący bezpieczne i legalne zachowania w sieci Internet.
§ 3.
Cele organizacji konkursu

Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych i przemyślanych
zachowań zarówno w życiu rzeczywistym, jak i wirtualnym. Ponadto celem konkursu jest:
 zwrócenie uwagi na wyposażenie roweru oraz znaczenie elementów odblaskowych –
niezbędnego elementu każdego rowerzysty,
 zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę poczucia bezpieczeństwa na drogach,
 propagowanie bezpiecznych, etycznych i zgodnych z prawem zachowań
w sieci,
 mobilizowanie młodzieży do zastanowienia się nad odpowiedzialnością karną
w przypadku włamania czy kradzieży danych osób trzecich,
 promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu,
 kształcenie umiejętności prezentowania swoich poglądów, zainteresowań
w przystępny i ciekawy sposób,
 mobilizowanie uczniów do twórczej, systematycznej i samodzielnej pracy.

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY
„BEZPIECZNY UCZEŃ”
2016

VI EDYCJA

§ 4.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie
1.
2.

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będący
uczniami szkół województwa śląskiego.
Prace mogą wykonać samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
§ 5.
Terminarz konkursu
Międzyszkolny konkurs będzie przeprowadzany w następujących terminach:

4.01.2016-12.02.2016

Nadsyłanie prac do

12 LUTEGO 2016 r.

Rozdanie nagród odbędzie się 10 marca 2016 roku
w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu
§ 6.
Nagrody
Sponsorami nagród rzeczowych są:
Firma Ikaria z Łodzi, Firma Kaspersky Lab Polska, Firma Media Expert, Urząd Miasta
Zabrze.
§ 7.
Warunki konkursu na plakat
„ODBLASKI URATUJĄ CI ŻYCIE”
- konkurs dla gimnazjalisty
1.
2.
3.
4.

5.

Plakat powinien być zgodny z tematem konkursu.
Plakat rozmiaru A4 powinien być wykonany w dowolnym programie komputerowym.
Plakat należy zapisać w formacie jpg, jpeg, bmp lub png.
Prace prosimy nadsyłać na opisanych nośnikach CD/DVD (imię i nazwisko autora pracy,
klasę, nazwę szkoły i jej adres, telefon kontaktowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna)
i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora (Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu,
ul. 3 Maja 118, 41-800 Zabrze).
UWAGA! Oprócz wersji elektronicznej należy DOSTARCZYĆ WYDRUKOWANĄ
WERSJĘ PRACY!
Autor zgłaszając pracę i podpisując kartę zgłoszenia, jednocześnie oświadcza,
iż posiada pełnię nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonego plakatu, a praca nie
narusza praw autorskich osób trzecich.
§ 8.
Warunki konkursu na film edukacyjny lub plakat
„WIĘCEJ LUDZI NIŻ HAKERÓW, ŻYJ JAK CZŁOWIEK PRZYJACIELU!”
- konkurs dla klas ponadgimnazjalnych

1.
2.
3.
4.
5.

Spot reklamowy może być nakręcony za pomocą telefonu komórkowego.
Czas trwania filmu nie może przekraczać 3 minut.
Pliki filmowe należy zapisać w którymś z powszechnie używanych formatów
Podstawowym kryterium oceny filmów będzie POMYSŁ. W dalszej kolejności będzie
brana pod uwagę estetyka oraz warsztat filmowy.
Plakat rozmiaru A3 powinien być wykonany w dowolnym programie graficznym.
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Plakat należy zapisać w formacie jpg, jpeg, bmp lub png.
Prace prosimy nadsyłać na opisanych nośnikach CD/DVD (imię i nazwisko autora pracy,
klasę, nazwę szkoły i jej adres, telefon kontaktowy do szkoły, imię i nazwisko opiekuna)
i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora (Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu,
ul. 3 Maja 118, 41-800 Zabrze).
UWAGA! W przypadku plakatu oprócz wersji elektronicznej należy DOSTARCZYĆ
WYDRUKOWANĄ WERSJĘ PRACY!
Autor zgłaszając pracę i podpisując kartę zgłoszenia, jednocześnie oświadcza,
iż posiada pełnię nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonego filmu lub plakatu,
a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.
§ 9.
Uwagi końcowe

1.
2.

Konkurs jest bezpłatny.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i będą
wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych.
3. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2016 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Zabrzu.
6. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody oraz wyróżnienia,
a także specjalne podziękowania dla nauczycieli – opiekunów.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
8. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
9. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
10. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Małgorzata Świderska-Adamiok,
e-mail: mgosias@op.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA
LP.

IMIĘ I NAZWISKO
AUTORA PRACY

NAZWA SZKOŁY

ADRES SZKOŁY

TELEFON
KONTAKTOWY
SZKOŁY

ADRES E-MAIL
SZKOŁY

NAZWISKO
OPIEKUNA PRACY

CZYTELNY
PODSPIS AUTORA
PRACY

