
 

I. Organizator:  

 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie  

II. Cele:  

 propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży 

 kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz 

zapobiegania przemocy wśród dzieci  

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną  

 upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w 

sieci  

 wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności  

 wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby  

 radość przedstawiania swych zdolności  

III.  Zasady Konkursu:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.  

2. Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach wiekowych.  

I kategoria: Klasy I-III  

II kategoria: Klasy IV-VI  

III kategoria: Klasy VII-VIII  

 

Uczniowie przygotowują plakat na temat  

„Bezpieczny Internet – Działajmy razem”.  

Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym z 

rozszerzeniem jpg. 

 



III. Termin nadsyłania prac: 

Pracę należy przesłać na adres: u.owczarek-duplaga@zspwiszniamala.pl do dnia 16.02.2021. 

Każdy uczestnik/opiekun musi dostarczyć podpisaną zgodę (wzór poniżej) do dnia 16.02.2021 do 

szkoły (na portierni lub w sekretariacie). 

 

Praca musi być wykonana indywidualnie, samodzielnie, nigdzie do tej pory nie była publikowana i 

nagradzana.  

 

IV. Kryteria oceny i nagrody:  

1. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych (miejsca I-III).  

2. Komisja może przydzielić miejsca ex aequo oraz wyróżnienia.  

3. Komisja Konkursowa ocenia trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory 

artystyczne pracy  

4. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU 

 

Link do pełnego regulaminu:  

https://www.sp29.czest.pl/aktualnosci/1012-ogolnopolski-konkurs-bezpieczny-internet-dzialajmy-

razem-2.html  

 

Poniżej załącznik 1 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody…. 
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Załącznik do Regulaminu V Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczny Internet -Działajmy razem!"  

 

 

………………………………………………………………..., dnia ………………..r. …………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)  

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/ucznia w 

ramach Konkursu "Bezpieczny Internet -Działajmy razem!" 

 

 Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam, że 

wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej 

Jadwigi w Częstochowie w postaci fotografii utrwalonych podczas Konkursu "Bezpieczny Internet - 

Działajmy razem!" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w 

Częstochowie. Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię: 

imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, informacją o klasie/wieku lub osiągnięciu ucznia/dziecka. Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu, 

za pośrednictwem w szczególności strony internetowej, mediów i tablic informacyjnych. Niniejsza 

zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem mojego dziecka 

wykonanych przez Szkołę. Szkoła decyduje o terminach, sposobach i formach utrwalenia oraz 

rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku. Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania obrazu (koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.  

 

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

(czytelny podpis rodzica) 


