
 

  

REGULAMIN KONKURSU  

PT. „ MOJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI W ŚWIECIE BEZ GRANIC” 

W RAMACH PROJEKTU ”TWOJE DANE, TWOJA SPRAWA” 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”  

w Celestynowie, która jest realizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje 

Dane- Twoja Sprawa”. 

CEL KONKURSU: 

 Zachęcenie dzieci do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych 

osobowych poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat. 

 Podkreślenie konieczności upowszechniania problematyki ochrony danych 

osobowych wśród dzieci. 

 Wyłonienie laureatów, którzy wykażą się wiedzą i kreatywnością z zakresu tematyki 

konkursu i przygotują najlepsze prace konkursowe na temat prawa do prywatności  

i ochrony danych osobowych. 

 

PRACA KONKURSOWA: 

Zadaniem polega na przygotowaniu komiksu, który będzie przedstawiał zagadnienia 

związane z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci. Zadanie konkursowe rozwija kreatywność, 

wrażliwość estetyczną, a także indywidualne zdolności twórcze. Dla laureatów przewidziano 

atrakcyjne nagrody oraz uzyskanie dodatkowej oceny z przedmiotu plastyka/ informatyka. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Przewidziane są dwie kategorie: 

- dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV - VI 

- dla uczniów szkoły podstawowej kl.VII- VIII 

3. Praca konkursowa może być przygotowana maksymalnie przez zespół dwuosobowy. 

4. Gotowe prace uczniów należy dostarczyć do dn. 06.02.2020r. do p. D. Ładak lub  

J. Drozd. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie w terminie do 28.02.2020r. 



6. Prace konkursowe zostaną upublicznione na wystawie w holu głównym oraz na 

stronie internetowej szkoły. 

7. Wręczenie nagród nastąpi w późniejszym terminie. 

ZASADY KONKURSU: 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę w formie komiksu 

składającego się z jednej zamkniętej historii. 

2. Praca musi zawierać od 5 do 10 plansz wykonanych dowolną techniką w zależności 

od preferencji ucznia/ zespołu na jednej bądź kilku stronach formatu A3/ A4 lub w 

programie PAINT, WORD, CANVA, zapisanych na nośniku pamięci. 

3. Każda plansza powinna zostać opatrzona graficzną i słowną formą. 

4. Uczestnik/ zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

5. Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której 

uczęszcza uczeń. 

6. Prace uszkodzone i pogięte nie będą oceniane. 

7. Celem wzięcia udziału w konkursie prosimy o dostarczenie 

-  komiksu w wersji papierowej 

Niespełnienie powyższych wymogów formalnych spowoduje niedopuszczenie pracy do 

konkursu. Praca przekazana organizatorowi nie podlega zwrotowi.  

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 

p. D. Ładak/ p. J. Drozd 

 

OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród w każdej kategorii: za I, II i III miejsce. 

Oceny osiągnięć uczestników konkursu dokona jury powołane przez organizatorów. 

 

KRYTERIA OCENY: 

Przy ocenie prac konkursowych jury weźmie pod uwagę:  

1. Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie. 

2. Kreatywność w podejściu do tematu. 

3. Walory estetyczne pracy. 

4. Wykorzystane atrakcyjnych technik pracy.  

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. 

 


