
Temat konkursu: Bezpieczeństwo w Internecie
W zakres tego tematu wchodzą następujące treści:

- ochrona wizerunku,
- prawa autorskie,
- cyberprzemoc,
- bezpieczeństwo informacji,
- netykieta,
- zabezpieczenie komputera,
- i inne tematy związane z zagadnieniem.

Regulamin konkursu Bezpieczny Internet

§1
Postanowienia ogólne

1. Czas trwania konkursu: otwarcie konkursu  08.02.2022 - 08.03.2022 r

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 15.03.2022 r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych i
wyróżnionych prac w konkursie nastąpi podczas uroczystego spotkania (termin
zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu konkursu z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa w okresie pandemii ).

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich klas w szkole ZSTI.

2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

a. Plakat / Prezentacja (dowolna technika)

b. Film (długości od 2,5 do 3 min w formacie mp4)

3. Uczeń zamierzający uczestniczyć w konkursie potwierdza swoje zgłoszenie,
wysyłając email na adres m.zgraja@zsti.edu.lodz.pl z tematem “Zgłoszenie” do dnia
28.02.2022 do godziny 23.59.

4. Prace należy wysłać do dnia 08.03.2022 do godziny 23.59 na adres
m.zgraja@zsti.edu.lodz.pl z tematem “Konkurs” ewentualnie dostarczyć do sali 23.

5. W każdej kategorii będa przyznawane nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace.

6. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi - autorskimi.
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7. Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest równoznaczne z:

a. udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na terenie szkoły, na stronie
internetowej ZSTI i w mediach społecznościowych.

9. Prace niezgodne z regulaminem, tematem, oddane po terminie lub łamiące
prawa autorskie nie będą oceniane.

10. Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do
bezpłatnego i bezterminowego wykorzystania prac oraz zamieszczenia wyników
Konkursu (w tym imienia i nazwiska autora) w mediach elektronicznych , w tym na
stronie internetowej i profilu Fb Szkoły.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z
przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie
nadają się one do publicznej prezentacji.

§3
Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury dokona oceny prac oraz ich kwalifikacji na wystawę pokonkursową wg
następujących kryteriów:

a. zgodności z tematyką konkursu

b. samodzielności wykonania,

c. oryginalność ujęcia zagadnień,

d. ogólnego wrażenia estetycznego.

2. W każdej kategorii zostaną przyznane:

a. I, II, III nagroda. Przewidziane są również wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych i
wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

b. Pozostali uczestnicy, których prace zakwalifikowane zostaną do wystawy
pokonkursowej otrzymają dyplomy oraz dodatkową ocenę z informatyki
(ogólnej) lub dodatkowe punkty z zachowania.

3. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane w szkole i w Mediach
Społecznościowych.

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje w całości regulamin konkursu.



§4
Inne

1. Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami 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). Dane osobowe przekazane organizatorowi na potrzeby
konkursu, wykorzystane zostaną wyłącznie w celu dokumentacji konkursu i promocji
szkoły.

2. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Organizatorzy konkursu: Szkoła ZSTI reprezentowana przez Agnieszka Wieczorek i
Magdalena Zgraja, Marek Dębowski, Katarzyna Kaczmarek - Sowińska


