
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach  
zaprasza 

 uczniów wszystkich klas i poziomów do wzięcia udziału w konkursie 

„CYBERPRZEMOC – MIEJ SIĘ NA BACZNOŚCI” 

 

 

Regulamin konkursu wewnątrzszkolnego 

„CYBERPRZEMOC – MIEJ SIĘ NA BACZNOŚCI” 

 

§ 1 

 
ORGANIZATOR: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33, 16-400 

Suwałki (e-mail: zst@zst.suwalki.pl; sekretariat@zst.suwalki.eu).   

 

§ 2 

 

CELE KONKURSU 
  

• Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania mediów 

elektronicznych. 

• Zapoznanie z aspektami ochrony prawnej w przypadku cyberprzemocy. 

• Przedstawienie procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz wypracowanie 

zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci Internet.  

• Ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. 

• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych.  

• Aktywizowanie uczniów. 

• Rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych. 

• Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich poglądów poprzez własne projekty.  

 

§ 3 

 
ADRESATAMI konkursu są: uczniowie wszystkich klas i poziomów.  

   

§ 4 

 
ZASADY konkursu: 

 

Przedmiotem konkursu jest:  

A.  

– wykonanie pracy plastycznej, tj. plakatu tematycznie związanego z cyberprzemocą 
(technika dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa w programie 

PhotoShop, Gimp, CorelDraw lub innym, techniki mieszane), 

– do konkursu należy zgłaszać prace wykonane na papierze w formacie A3 lub A4, 

– jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę plastyczną, 

– praca musi być samodzielna i indywidualna, 

– praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna ucznia. 

 



lub 

B.  

− zrealizowanie/wykonanie filmu (nie więcej niż 3 minuty); może być to np. reportaż, 
wywiad, dokument itp., 

− motyw filmu musi nawiązywać do tematu konkursu „Cyberprzemoc – miej się na 

baczności”, 

– do konkursu należy zgłaszać prace zapisane na nośniku DVD w formacie MPEG, MP4 lub 

AVI, 

− praca powinna posiadać tytuł, 

− jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę, 
− praca musi być samodzielna i indywidualna, 

− praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły,  

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia. 

 

 

§ 5 

 

WARUNKI KONKURSU ORAZ TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 27 marca 2019 roku.  

2. Prace należy składać do 17 kwietnia 2019 roku u nauczycieli odpowiedzialnych za 

organizację i przebieg konkursu.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Prace będą oceniane w kategoriach określonych w paragrafie 4. 

5. Każdy uczeń może złożyć w każdej kategorii jedną pracę.  

6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych. 

7. Kryteria oceny prac: 

– zgodność z tematem konkursu, 

− jasno określona myśl przewodnia, 

– oryginalność, 

– estetyka pracy, 

− wartość merytoryczna i sugestywność przekazu,  

− zachowanie czasu (w przypadku filmu), 

8. Z każdej kategorii uczestników komisja wyłoni trzech laureatów.  

9. Przewidziane są nagrody rzeczowe.  

10. Złożone w konkursie prace stanowią własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

11. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest na dzień 28 maja 2019 roku podczas  

uroczystości podsumowania realizacji projektu „CYBERPRZEMOC – MIEJ SIĘ NA 

BACZNOŚCI”. 

12. Wszelkie informacje o konkursie (regulamin, terminy) zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych 

przez nich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych 

osobowych osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w konkursie. 

3. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac 

przez organizatora, w tym do publikacji własnych i w lokalnych mediach.  

6. Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu: Katarzyna Bacewicz,                                    

Aneta Kuczyńska, Beata Szymańska. 

 

 


