
Regulamin szkolnego konkursu „STOP CYBERPRZEMOCY” 

 

  

I. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.  

II. Konkurs jest adresowany do uczniów ZSP w Sycowie 

III. Cele konkursu:  

∙ przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów,  

∙ promowanie działań podejmowanych w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”,  

∙ kształtowanie nawyków w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu,  

IV. Warunki uczestnictwa:  

1) Pracę konkursową powinna stanowić prezentacja multimedialna (obraz, dźwięk) 

2) Tematem prezentacji powinno być przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i 

młodzieży.  

3) Prezentacje powinny być zapisane na płycie CD. Na awersie płyty należy zapisać 

(markerem do CD) tytuł prezentacji oraz imię i nazwisko autora.  

4) Do konkursu uczniowie mogą przystąpić indywidualnie lub w grupie (max. 3 osoby).  

5) Jeden uczestnik/grupa może zgłosić do konkursu tylko jedną prezentację 

6) Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prezentacje, które nie były uprzednio 

wykorzystane w innym konkursie.  

8) Z chwilą otrzymania pracy konkursowej organizator nabywa licencję niewyłączną do 

nieodpłatnego korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części techniką 

cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

b) tworzenie oraz rozpowszechnianie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji 

(tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),  

c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  

d) wykorzystywanie utworu, w tym do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.  

9) Najciekawsze prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej ZSP w Sycowie. 

10) Muzyka i grafika wykorzystane w prezentacji nie mogą naruszać majątkowych i 

osobistych praw autorskich osób trzecich (można wykorzystać utwory własne lub 

opublikowane na licencjach Creative Commons).  

11) Uczestnik jest zobowiązany do:  

a) zapoznania się z regulaminem konkursu,  

b) dostarczenia osobiście  

▪ pracy konkursowej na płycie CD,  

▪ informacji dot. uczestnika/uczestników konkursu  

▪ oświadczenia autorskiego do pracy zgłoszonej w ramach konkursu (załącznik nr 1),  

V. Miejsce i termin nadsyłania prac: prace konkursowe na płycie CD należy dostarczyć 

osobiście w terminie do 17 października 2016 r. u pani Beaty Warszewskiej lub u 

wicedyrektora szkoły Małgorzaty Frąszczak. 

 

V. Zasady przyznawania nagród:  



1) Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa, powołana przez organizatora, wyłoni 

laureatów I, II i III miejsca.  

2) Oceniana będzie:  

▪ wartość merytoryczna i walory edukacyjne prezentacji,  

▪ wartość artystyczna (np. muzyka),  

▪ ogólne wrażenie.  

3) Komisja zastrzega sobie prawo do przyjęcia dodatkowych kryteriów w szczególnych 

sytuacjach oraz prawo przyznania nagrody specjalnej.  

4) Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

5) Jeśli uczniowie biorą udział w konkursie jako grupa, otrzymają jedną wspólną nagrodę.  

6) Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

VI. Rozstrzygnięcie konkursu: lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na 

szkolnej stronie internetowej. 

VII. Postanowienia końcowe:  

1) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej ZSP w Sycowie. 

2) Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.  

3) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz  

pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora.  

 

Załączniki do regulaminu:  

1. Informacje dot. uczestnika/uczestników konkursu.  

2. Oświadczenie autorskie do pracy zgłoszonej w konkursie.  

3. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. 


