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REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PT.: „BEZPIECZNI W SIECI” 
realizowanego w ramach projektu  

„AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA III –  
edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. świętokrzyskim” 

 
§ 1 

 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach 
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu 

bezpieczeństwa; 

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7,8) oraz 

ponadpodstawowych uczestniczących w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa III – 

edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w województwie 

świętokrzyskim” 

 
§ 3 

 
1. Tematy prac konkursowych  muszą odnosić się do zasad bezpiecznego korzystania  

z internetu, zagrożeń płynących z sieci czy cyberprzemocy.   

2. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na 

Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

3. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. 
4. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB. 
5. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. 
6. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, 

także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), 
bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD, którą należy opatrzeć kopertą z dopiskiem: 

imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

 
 

§ 4 
 

1. Etapy realizacji konkursu: 

Etap I. Złożenie prac w Szkole – termin 18.11.2019 r 
Etap II. Przesłanie prac przez szkoły do Organizatora konkursu – termin 25.11.2019 r 
Etap III. Ocena prac przez organizatora – termin 02.12.2019 
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Etap IV. Ogłoszenie zwycięzców konkursu i wręczenie nagród – 03-13.12.2019 
 

§ 5 
 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Kryteriami oceny będą: 

a) trafność doboru tematu pracy, 

b) jakość wykonania, 

c) kreatywność i oryginalność. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 
§ 6 

 
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do 

złożonych prac. 

2. Osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych (w rozumieniu Rozporządzenia  

o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO); 

3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych 

egzemplarzy prac. 

 
§ 7 

 
1. Za zajęcie 1,2,3 miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizator przyzna nagrodę 

rzeczową za pracę zasługującą na wyróżnienie. 

2. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 
§ 8 

 
1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
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