
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Strażnicy Sieci”  

dla uczniów w wieku 8-12 lat. 
 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy w dowolnej technice manualnej 

(malowanka, wydzieranka, wyklejanka, rysunek, itp.), formie płaskiej, formacie A4. 

Tematem przewodnim prac powinno być połączenie 2 motywów: zagrożeń 

czyhających w Sieci oraz symbolu Lwa jako strażnika bezpieczeństwa w Sieci. 
 

Internet towarzyszy Wam w codziennej zabawie, nauce, rozmowach. Cyberprzestrzeń powinna być 

dla Was miejscem bezpiecznym. Abyście korzystali z niej mądrze, nie rezygnując przy tym z 

ulubionych form spędzania czasu! Dlatego wszystkich, którzy razem z Czerwonym Lwem 

Watchguarda chcą zostać Strażnikami Sieci i pomóc w promowaniu idei Bezpiecznego Internetu 

zapraszam do wzięcia udziału w konkursie! 

Wystarczy puścić wodze wyobraźni i przenieść swoją artystyczną wizję na papier. Wcześniej można 

poszukać odpowiedzi na takie przykładowe pytania: 

Jakie są zagrożenia płynące z Sieci? 

Co to jest cyberprzemoc? 

Czy trojan i robak to szkodniki? 

Czy firewall to pozytywny czy negatywny bohater w Internecie? 
 

Więcej informacji na stronie http://www.straznicysieci.pl/  
 

Prace należy dostarczyć do p. Katarzyny Dzwonowskiej do 6.12.2016r. do sali 

komputerowej w filii lub zostawić w DS paniom na recepcji. Z tyłu do pracy należy 

dokleić kartę zgłoszeniową. 
 

Karta zgłoszeniowa znajduje się na 2 stronie. 
Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami.  
Wypełnioną kartę zgłoszenia, złożoną na pół, prosimy przykleić na odwrocie pracy konkursowej.  
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 
KONKURS PLASTYCZNY STRAŻNICY SIECI 

L.P.  
1 NAZWISKO I IMIĘ 

AUTORA PRACY 
 

2 TYTUŁ PRACY  
 

3 DATA URODZENIA 
(RR_MM_DD)  

 
 

4 WIEK (proszę zakreślić 
właściwe pole) 

8 9 10 11 12 

5 Nazwa szkoły, placówki oświatowej lub innej organizacji prowadzącej pracę 
wychowawczą na rzecz dzieci lub młodzieży SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 
(ZSP 7) w WARSZAWIE 

6 ULICA SZADKOWSKIEGO NUMER   3 
7 KOD POCZTOWY 01-493 

 
MIEJSCOWOŚĆ WARSZAWA 

8 NAZWA GMINY WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE 
 

9 DANE OSOBOWE 
NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

Nazwisko i Imię DZWONOWSKA KATARZYNA 
 

Telefon  22-836-39-78 

E-mail: DZWONOWSKA@WP.PL 
 

10 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 
………………….………………………………  w Konkursie Plastycznym „Strażnicy Sieci” 
organizowanym przez firmę Bakotech. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu. Oświadczam, iż zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych bezpośrednio z 
Konkursem Plastycznym  „Strażnicy Sieci” oraz jego promocją. 
 

……………..…………………................................................................  
Data i podpis rodzica/ opiekuna  


