Regulamin konkursu plastycznego
„Bezpieczeństwo w sieci”
Cele konkursu:








Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z
Internetu.
Poprawa bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z Internetu.
Kształtowanie pożądanych postaw uczniów w tym zakresie.
Podejmowanie problematyki zagrożeń wynikających z Internetu.
Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z sieci poprzez ukazanie zagrożeń
wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych.
Działania w zakresie profilaktyki poprzez wykonanie własnych prac plastycznych
propagujących bezpieczny Internet.
Pozyskanie nowych, ciekawych pomysłów o charakterze prozdrowotnym jako formy
przekazu w działaniach informacyjno – edukacyjnych.

Organizator:
Szkoła Podstawowa w Michałowicach
Uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:


Uczniowie klas 1- 3



Uczniowie klas 4 - 5

Warunki konkursu:
1. Do konkursu przystąpić mogą wszyscy chętni uczniowie z klas 1 – 3 oraz klas 4- 5 ze
swojej szkoły.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej zachęcającej do
bezpiecznego korzystania z Internetu i upowszechniającej informacje na temat zagrożeń
wynikających z niewłaściwego korzystania z sieci.
3. Termin oddania prac: 1 lutego 2019r.
4. Techniki wykonania pracy konkursowej:
- technika dowolna
- praca płaska ( w formie plakatu lub rysunku)
5. Format prac plastycznych- minimum A3
6. Kryteria oceny pracy: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność.
7. Każda praca przekazana powinna zawierać metryczkę przyklejoną na odwrocie pracy
w lewym górnym rogu (imię, nazwisko i klasa).
8. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
9. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest
ostateczna.
10. Prace należy składać do sali 027, do pani Patrycji Galickiej (klasy 1 – 3) oraz do Pani
Beaty Kuczmańskiej.

11. Przekazując pracę na konkurs, Rodzic uczestnika wyraża jednocześnie zgodę na:
 Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły (umieszczenie imion,
nazwisk i klas laureatów);
 ekspozycję pracy na wystawie szkolnej oraz na publikację fotografii prac
i nazwisk laureatów na stronach internetowych zaproszonych do
współpracy instytucji: Urzędu Gminy w Michałowicach, Urzędu
Marszałkowskiego, KWP Kraków, Małopolskiego Kuratora Oświaty,
Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

12. Biorąc udział w konkursie, Rodzic uczestnika akceptuje jego regulamin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

