
REGULAMIN KONKURSU 

"Lepszy internet zależy od Ciebie!". 
 

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa       

im. Zbigniewa Kopra  w Słupi  
 

Cel konkursu. 
Celem szkolnego konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w Internecie, poprzez 

zaprojektowanie plakatu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej 

 

Tematyka prac: 

➔ poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, 

➔ przybliżenie informacji dotyczących zapewnienia sobie bezpieczeństwa korzystania z Internetu, 

➔ informacja o etykiecie w Internecie 

 

Regulamin konkursu 

➔ Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w 

Słupi  

➔ Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne przedstawiające plakat (kl. IV) 

 i prezentację multimedialną (kl. V - VI) związane z bezpieczeństwem w Internecie. 

 

Technika prac 

Plakat "Lepszy internet zależy od Ciebie!" - klasy IV 
 

 rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż,  wydzieranka oraz inne do 

wyboru przez uczestnika konkursu. 

 Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3. 

  

Prezentacja multimedialna "Lepszy internet zależy od Ciebie!"– klasy 

V - VI.  
 

 Formą przeprowadzenia konkursu jest prezentacja multimedialna wykonana indywidualnie  w 

programie Microsoft Office PowerPoint.  

 Prezentacja powinna składać się z maksymalnie 10 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, 

bibliografia, autor, grafika, netykieta.  

 Prace należy zapisać na płytach CD lub pendrive. 

➔ Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

➔ Pracę należy opatrzyć tytułem, imieniem i nazwiskiem autora. 

W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Prace, 

które nie spełniają wymagań technicznych i formalnych nie będą dopuszczone do konkursu. 

➔ Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 

Jury dokonuje oceny po zamknięciu terminu dostarczania prac na Konkurs. Spośród dostarczonych 

prac Jury wybierze trzy prace. Jury może dodatkowo wyróżnić  inne prace, lub nie przyznać 

wszystkich nagród w przypadku nie spełniania przez  prace wymogów konkursowych. Decyzje Jury 

są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  Decyzje Jury zostaną 

ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 

Termin dostarczania prac do 4 LUTEGO 2016r.  

 Prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych lub wychowawcy. 

 

Komisja konkursowa dokona oceny prac, a najciekawsze prace zostaną 

nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 
 

          ORGANIZATOR 

http://jakwypelnicpit37.com/internetowe-rozliczenie-roczne/

