
 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

„Bezpieczeństwo w sieci” 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja ZPO w Słupi Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa 

Kopra. 

 2. Konkurs ma zasięg szkolny, mogą w nim brać udział chętni uczniowie klas I – IV. 

 3. Prace oceni jury powołane przez Dyrektora ZPO w Słupi Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa 

Kopra.  

4. Termin składania prac do 17 lutego 2023 r.  

5. Przewidziano dyplomy. 

 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2023 r.  

Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I – IV ZPO w Słupi Szkoły 

Podstawowej im. Zbigniewa Kopra. 

 2. Na konkurs można oddać jedną pracę plastyczną/plakat, na temat bezpieczeństwa w sieci. 

Praca nie może być publikowana i nagradzana w innych konkursach.  

3. Pracę należy wykonać: na formacie A3 (297 X 420 mm) techniką dowolną. 

4. Z tyłu pracy należy podać imię, nazwisko oraz klasę do której uczeń uczęszcza. 

Zasady oceniania prac. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury na podstawie 

następujących kryteriów: - zgodność z tematem, oryginalność i czytelność przekazu, odpowiedni 

format pracy, estetyka wykonania. 

Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych wraz 

z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Oddanie pracy plastycznej na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

5. Wszystkie prace plastyczne przechodzą na własność organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac plastycznych na stronie 

internetowej szkoły oraz na szkolnej wystawie. 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: p. Anita Opałka, p. Grażyna Tasak 


