
Załącznik nr 3 
 

Regulamin 

Dzielnicowego Konkursu Mulimedialnego 

dla Szkół Podstawowych 

pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem” 

organizowanego pod honorowym patronatem 

Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 
 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 

Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201, 01 - 459 Warszawa, tel. (22) 664 06 99,  

(22) 664 10 98, e-mail: sp82@edu.um.warszawa.pl 

2. Cele konkursu 

 promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku 

lokalnym; 

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 

 rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy 

z poszanowaniem praw autorskich; 

 uświadomienie zalet, ale i zagrożeń wynikających z  korzystania z Internetu; 

 promowanie programów profilaktycznych – „3...2...1...Internet”, „Zuźka i Tunio poznają 

Internet”, „ Lekcja bezpieczeństwa”, „ Gdzie jest Mimi” (przygotowanych przy 

współpracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Saferinternet); 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią 

informacyjną oraz  indywidualnych zdolności twórczych;  

 integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia. 

3. Uczestnicy konkursu 

a) Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VI z bemowskich szkół podstawowych. 

b) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

4. Zasady uczestnictwa 

Uczniowie klas IV – VI przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja 

multimedialna – pokaz slajdów w PowerPoint lub film np. w MovieMaker lub 

interaktywna animacja w Scratch lub animacja w Edytor Postaci . 

a) Prace powinny przedstawiać bezpieczne zachowania  uczniów w internecie.  

b) Nie przyjmujemy prac zbiorowych i zgłoszeń indywidualnych. 

c) Pliki należy zapisać według wzoru imie_nazwisko_kl_sp_nr.  

a. W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, 

oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji. 

d) Każda szkoła może zgłosić do konkursu od 1 do 6 prac.  
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e) Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201 na płycie CD 

lub DVD  

lub przesłać je na adres e-mailowy: sp82.bezpiecznyinternet@gmail.com do dnia 

10.02.2017 r.  

f) Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.  

g) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach 

źródłowych.  

h) Na konkurs należy nadsyłać prace, które nie były publikowane i nagradzane w  innych 

konkursach. 

i) Do przesyłanych prac konkursowych proszę dołączyć Formularz zgłoszeniowy, 

który stanowi załącznik do regulaminu. 

5. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród. 

a) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie na podstawie następujących 

kryteriów: 

 wartość merytoryczna,  

 oryginalny pomysł,  

 ciekawy sposób wykonania, 

 wartość informatyczna. 

b) Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

d) Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu. 

a) Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP 82.  

b) Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół. 

c) Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 8 marca 

2017r. w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 82, podczas Bemowskich Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 

d) Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone w galerii prac na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 82 pod adresem http://sp82.edupage.org. 

7. Postanowienia końcowe. 

a) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://sp82.edupage.org. 

b) Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.  

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

d) Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować do:  

 Edyta Ciosek, Ewelina Baran, e-mail: sp82.bezpiecznyinternet@gmail.com 
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