
Regulamin I Powiatowego Konkursu Plastycznego   

„Jestem bezpieczny w sieci” 
 

1. Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

 
2. Cele konkursu 

 Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania informatyką. 

 Popularyzowanie informatyki wśród uczniów szkoły podstawowej. 

 Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez 
przygotowanie plakatu plastycznego. 

 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności. 
 
3. Uczestnictwo: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego  
wg następujących kategorii: 
- kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klas I-III 
- kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 
- kategoria III – uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII 
 

4. Przebieg konkursu: 

 Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie plakat o tematyce związanej z bezpiecznym 

korzystaniem z Internetu. 

 Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej. 

 Plakat powinien spełniać następujące kryteria: 

- format A4, 

- hasło może być własne oryginalne lub hasło, które jest tytułem konkursu, 

- można umieszczać na plakacie dodatkowe teksty, 

- technika dowolna wykonania prac /suche pastele należy utrwalić (np. lakierem do 

włosów)/. 

 Każda praca ma być podpisana na odwrocie /imię i nazwisko ucznia, klasa oraz dane 
szkoły z jakiej jest zgłoszona praca. 

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z 
uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. 
Poprawnie wypełnioną kartę należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki z 
plakatami. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

 Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.  

 Prace należy dostarczać osobiście lub listownie /niezrulowane/ z dopiskiem konkursu, 
najpóźniej do 2 marca 2020r. do sekretariatu  
Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,  



ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska. 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły 

www.zskonopiska.pl do 31 marca 2020, dyplomy i  nagrody dla zwycięzców zostaną 

dostarczone do szkół pocztą lub osobiście najpóźniej do końca kwietnia 2020r. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, 

wystawie prac. 

 

5. Kryteria oceniania: 

 Pomysłowość i oryginalność 

 Walory estetyczne 

 Ciekawe ujęcie 

 Nawiązanie do tematu 
 

6. Nagrody: 

 Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
 
Postanowienia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 
 
Więcej informacji w sprawie konkursu udzielają organizatorzy:  
Izabela Stanisz tel.693146022, Ewelina Kokot tel.503 404 700, Joanna Kowalska tel. 
502 681 174 lub mailowo zskonopiska@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zskonopiska.pl/

