POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
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Regulamin VI Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych:
„Bądź bezpieczny! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci.
W grach również czai się zło!”

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie i Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie.
Konkurs „Bądź bezpieczny! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych
w sieci. W grach również czai się zło!” jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w
nim zasady organizowania konkursów i olimpiad przedmiotowych, o których mowa w Zarządzeniu
nr 28 Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992r. (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 31 – z
późniejszymi zmianami). Konkurs organizowany jest jako forma działań profilaktycznych odnośnie
bezpieczeństwa uczniów i podniesienia świadomości, jakie zagrożenia dla zdrowia i życia młodych
ludzi niesie za sobą zbyt ufne zawieranie znajomości w sieci, cyberprzemoc, czy samo uzależnienie
od Internetu.
Konkurs jest spójny z ustalonym na rok szkolny 2018/2019 priorytetem MEN - Rozwijanie
kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z
zasobów dostępnych w sieci.
Cele konkursu:
- promowanie wśród uczniów właściwych postaw bezpiecznego korzystania z zasobów
internetowych oraz właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu
- budzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci, dbanie o
swój wizerunek w sieci i relacje z innym użytkownikami
- inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży,
- wskazanie pozytywnych stron gier komputerowych, ale także niebezpieczeństw, jakie czyhają na
dzieci i młodzież wynikających z korzystanie z gier, w których występuje przemoc, agresja, rasizm.
- pokazanie negatywnych skutków zbyt długiego grania w gry komputerowe

.
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Zakres tematyczny:
W ramach konkursu:
a) uczniowie szkół podstawowych – klasy I – VI przygotowują plakat - praca plastyczna musi
zawierać treść zgodną z tematem konkursu – np. niebezpieczeństwo związane z graniem w
gry komputerowe, w których występuje przemoc, agresja, rasizm,

pokazanie zagrożeń

wynikających z poruszania się po Internecie, propozycje i sposoby bezpiecznego korzystania
z Internetu, propagowanie właściwych postaw i zachowań wobec zagrożeń płynących z
Internetu itp.
Technika wykonania plakatu dowolna.

Praca wykonana ręcznie. Rozmiar plakatu –

maksymalnie A3.
b) uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej, klas III oddziałów gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych przygotowują komiks pokazujący innym historię związaną z tematyką
bezpiecznego korzystania przez uczniów z zasobów internetowych, zawierającą treść zgodną
z tematem konkursu – problem zagrożeń wynikających z użytkowania gier komputerowych,
w których występuje przemoc, agresja, rasizm, propagowanie właściwych postaw i zachowań
wobec zagrożeń płynących z Internetu – np. zagrożenia społeczne i fizyczne związane z
użytkowaniem komputera i Internetu, dbanie o własny wizerunek w sieci, ochrona przed
szkodliwym oprogramowaniem, cyberprzemoc, bezpieczeństwo finansów, itp.
Rozmiar komiksu – maksymalnie A3
Udział w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział;
a) w zakresie konkursu dla szkół podstawowych klas I - VI – uczniowie indywidualnie – szkoła może
zgłosić maksymalnie 5 prac konkursowych
b) w zakresie konkursu dla klas VII – VIII SP, klas III oddziałów gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych - drużyny składające się z maksymalnie 3 osób. Szkoła może zgłosić 2 drużyny
do konkursu.
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Kryteria oceny:
Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych biorąc pod uwagę:
- estetykę przygotowanych projektów
- wartość merytoryczną - sposób i jakość przekazu, kompozycja, ciekawość, efekt końcowy związany
z tematem konkursu

Terminy:
Do dnia 08 kwietnia 2019r szkoły uczestniczące w konkursie dostarczają do organizatora wykonane
prace wraz z załącznikami.
Do prac należy także dołączyć zgłoszenie szkoły do konkursu (załącznik nr 1), zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich (załącznik nr 2), zgodę
pełnoletniego autora (załącznik nr 3), klauzulę informacyjną (załącznik nr 4)
Każda praca na odwrocie musi zawierać METRYCZKĘ (załącznik nr 5)
W terminie do dnia 12 kwietnia 2019r Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni
zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
a) szkoły podstawowe klasy I –VI – miejsce 1,2 i 3,
b) klasy VII-VIII SP, klasy III oddziałów gimnazjalnych i szkoły ponadpodstawowe – miejsce
1 – zwycięzca.

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac indywidualnych i zwycięskie drużyny otrzymają nagrody na Gali
Laureata, która odbędzie się w czerwcu 2019r.

Ustalenia końcowe :
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych personalnych uczestników konkursu, na
co uczestnicy bądź osoby reprezentujące uczestników wyrażają zgodę.
3. Dostarczone prace oraz materiały związane z przystąpieniem do konkursu nie będą zwracane
Uczestnikom.
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4. Z chwilą przekazania prac konkursowych, przechodzą one na własność Organizatora, który
bezpłatnie przejmuje autorskie prawa majątkowe do przekazanych prac.
5. Uczestnicy, zgłaszając swoje prace do konkursu, oświadczają jednocześnie, że zostały one
wykonane samodzielnie i nie naruszają praw osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
7. Dyrektor PCE i PPP powołuje powiatowego koordynatora konkursu jako Przewodniczącego
Komisji oraz Powiatową Komisję Konkursową.

Członkowie komisji konkursowej:
p. Izabela Michońska – doradca metodyczny, koordynator powiatowy konkursu
starszy sierżant Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie
młodszy aspirant Piotr Andrusyna z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie
p. Krystyna Fesz-Chlebowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie
p. Maria Lechocka - samodzielne stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
PSSE w Wołowie – organizator

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
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Załącznik nr 1
……………………., data ……………………
pieczęć szkoły

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W VI POWIATOWYM KONKURSIE
„Bądź bezpieczny! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci.
W grach również czai się zło!”
dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, klas III oddziałów gimnazjalnych i uczniów
szkół ponadpodstawowych

Zgłaszamy udział uczniów szkoły ...........................................................................................................
Drużyna numer …………..
Imię i nazwisko

klasa

1. ..................................................................

..........................

2. ..................................................................

..........................

3. .................................................................

..........................

koordynator szkolny, e-mail…….............................................………, tel. ………..………..........
(wpisać koniecznie)

Podpis koordynatora

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 1

……………………., data ……………………
pieczęć szkoły
ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W VI POWIATOWYM KONKURSIE
„Bądź bezpieczny! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci.
W grach również czai się zło!”
dla uczniów Szkół Podstawowych klas I - VI

Zgłaszamy udział uczniów szkoły .............................................................................................

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1. ..................................................................

..........................

2. ..................................................................

..........................

3. .................................................................

..........................

4. . .................................................................

..........................

5. . .................................................................

..........................

koordynator szkolny, e-mail………………….............................………, tel. ………..………..........
(wpisać koniecznie)

Podpis koordynatora

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

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

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu VI Powiatowego Konkursu „Bądź bezpieczny!
Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci. W grach również czai się
zło!” organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie i Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie wyrażam zgodę na bezpłatną publikację pracy
(Internet, telewizja, konferencje, spotkania) z podaniem danych osobowych autora, celem
popularyzacji konkursu.

………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

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

Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu VI Powiatowego Konkursu „Bądź bezpieczny!
Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci. W grach również czai się
zło!” organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie i Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie wyrażam zgodę na bezpłatną publikację pracy
(Internet, telewizja, konferencje, spotkania) z podaniem danych osobowych autora, celem
popularyzacji konkursu.

………………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika
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Załącznik nr 4
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do
wiadomości, iż :
1.Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
2.Inspektorem ochrony danych jest Pani Ananda Gaś – tel : 570 170 107 , e-mail iodo@nsi.net.pl
tel. 768358801.

3.Podane dane osobowe uczestnika będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia VI Powiatowego Konkursu „Bądź bezpieczny! Bezpiecznie i
odpowiedzialnie korzystaj z zasobów dostępnych w sieci. W grach również czai się zło!”, a po
zakończeniu konkursu w celu wydawania nagród i dyplomów, promocji,

sprawozdawczości i

ewaluacji konkursu.
5.Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze
mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że
podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
………………………….....................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 5

METRYCZKA

IMIĘ………………………………………………………………………
NAZWISKO……………………………………………………………
WIEK……………………………………………………………………
NAZWA SZKOŁY……………………………………………………
KLASA …………………………………………………………………
OPIEKUN………………………………………………………………
TEL. KONTAKTOWY DO OPIEKUNA………………………………
E-MAIL …………………………………………………………………

