REGULAMIN SZKOLNEGO KOMPUTEROWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„BEZPIECZNIE DZIAŁAM. CHCĘ BYĆ SIECIAKIEM”

CELE KONKURSU:


Rozwijanie zainteresowań informatycznych u dzieci.



Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.



Umożliwienie swobodnego zastosowania znanych dzieciom form programów graficznych.



Uświadomienie, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z
komputera i Internetu.



Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w Internecie – Netykieta.



Włączenie szerokiego grona dzieci w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego
Internetu 2020” pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

ADRESAT:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III.
FORMA PRACY
Można zgłaszać tylko prace indywidualne przedstawiające plakat związany z bezpieczeństwem
w Internecie.
Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę.
Format prac plastycznych powinien być nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
Techniki plastyczne: dowolne (promowana grafika komputerowa: wydruk).
Prace powinny być opisane (imię, nazwisko, wiek autora, klasa). Prac prosimy nie podpisywać
na rysunku (tylko na odwrocie)
TEMATYKA:
Praca plastyczna ma dotyczyć bezpiecznego korzystania przez dzieci z zasobów internetowych,
nawiązywać do Drużyny Sieciaków. Musi zawierać treść zgodną z tematem konkursu – problem
zagrożeń wynikających z poruszania się po Internecie, propozycje i sposoby bezpiecznego
korzystania z Internetu lub komputera, propagowanie właściwych postaw i zachowań wobec
zagrożeń płynących z Internetu, gier itp.
Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich (niedopuszczalne jest kopiowanie obrazów), a także ogólnie przyjętych
norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne
i obraźliwe, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Pracę należy przekazać w terminie do 17 lutego 2020 roku do p.Bożeny Kuśnierz (sala 209)
lub p.Małgorzaty Cach (sala 120).
OCENA:
Powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z tematem,
- samodzielność wykonania pracy,
- pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
- estetykę wykonania,
Decyzje jury są ostateczne. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na szkolnej stronie
www.sp16.resman.pl.
Przystąpienie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie
wyników tego konkursu z nazwiskami dzieci nagrodzonych.
Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udzielają organizatorki
p. Bożena Kuśnierz i p.Małgorzata Cach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

