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REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III 

pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem” 

 

ORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM     

                           HONOROWYM BURMISTRZA DZIELNICY     

                    BEMOWO M. ST. WARSZAWY 

 

 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 

Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201, 01 - 459 Warszawa, tel. (22) 664 06 99,  

(22) 664 10 98, e-mail: sp82@edu.um.warszawa.pl 

2. Cele konkursu: 

 promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku 

lokalnym; 

 wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera; 

 uświadomienie zalet, ale i zagrożeń wynikających z  korzystania z Internetu; 

 promowanie programów profilaktycznych – „Sieciaki”, „Owce w sieci”, 

„3...2...1...Internet” (przygotowanych przy współpracy Fundacji Dzieci Niczyje 

i Saferinternet); 

 rozwijanie zainteresowań uczniów, ich wrażliwości estetycznej oraz  indywidualnych 

zdolności twórczych; 

 integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia. 

 

3. Uczestnicy konkursu. 

a) Konkurs kierowany jest do uczniów bemowskich szkół podstawowych z klas 1 – 3.  

b) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

c) Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: 

 klasy 1; 

 klasy 2; 

 klasy 3. 

 

4. Zasady uczestnictwa. 

a) Każdy uczestnik w ramach konkursu może wykonać 1 pracę plastyczną propagującą 

bezpieczne użytkowanie Internetu. 

b) Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie. 
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c) Praca może zostać wykonana dowolną techniką w formacie A3 lub A2. 

d) Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną, zawierającą: 

 imię i nazwisko autora pracy   

 klasę; 

 adres szkoły, telefon kontaktowy; e-mail; 

 imię i nazwisko nauczyciela opiekuna. 

 

e) Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201 

do dnia 5 lutego 2015r. 

 

5. Zasady oceniania prac i przyznawania nagród. 

a) Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie na podstawie następujących 

kryteriów: 

 zgodność pracy z tematyką  

 wartość merytoryczna; 

 pomysłowość; 

 estetyka wykonania pracy. 

b) Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

c) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

d) Laureaci konkursu plastycznego otrzymają dyplomy i nagrody.  

 

5. Ogłoszenie wyników konkursu. 

a) Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły SP 82.  

b) Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół. 

c) Uroczystość zakończenia konkursu, wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa 

odbędzie się dnia 11 lutego 2015r. w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum 

Kultury, podczas IV Bemowskich Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 

d) Nagrodzone prace wraz z nazwiskami autorów będą zamieszczone w galerii prac na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 82 pod adresem http://sp82.edupage.org. 

 

6. Postanowienia końcowe. 

a) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://sp82.edupage.org. 

b) Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.  

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

d) Wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować do:  

 Hanny Lankiewicz, e-mail: hanialan@op.pl, tel. (22) 664 06 99 

 Eweliny Baran, e-mail: ewelina.baran86@gmail.com, tel. (22) 664 06 99  
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