KONKURS
BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
Regulamin konkursu
I. Organizator
❖ Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
II. Cele konkursu
➢ Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania
się w Internecie;
➢ Uświadamianie dzieci i młodzieży o zagrożeniach w Internecie;
➢ Uświadamianie dzieci i młodzieży, o tym iż nikt nie jest anonimowy w Internecie;
➢ Wzmacnianie idei bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu u dzieci i młodzieży.
III. Zasady konkursu
Udział w konkursie ma charakter profilaktyczno - edukacyjny i skierowany
jest do uczniów klas IV-V Szkół Podstawowych w Bydgoszczy i w powiecie.
Uczestnicy konkursu przedstawiają temat „Bezpieczeństwo w Internecie„ w klasach IV-V
za pomocą plakatu;
PLAKAT : wymiar kartki A3, można użyć dowolnej techniki plastycznej;
Kryteria oceny: zgodność z tematem, inwencja twórcza a także forma wykonania pracy.
Praca powinna zawierać: imię, nazwisko, wiek, klasę i szkołę, którą reprezentuje
uczeń/uczennica oraz numer telefoniczny do szkoły na odwrocie plakatu.
Prace nie podpisane nie zakwalifikują się do udziału w konkursie.
Prace bez wypełnionego załącznika nr 1 do powyższego Regulaminu przez rodziców
lub prawnych opiekunów uczniów nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
Przygotowane prace proszę przesyłać do 23 maja 2022 roku na adres :
Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz
Oceny przesłanych prac dokona jury powołane przez Komendę Miejską Policji
w Bydgoszczy.
Werdykt i podział nagród wśród zwycięzców konkursu należy do jury i jest ostateczne.
Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2022 roku poprzez
powiadomienie telefoniczne szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica.
Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 maja 2022 roku w Komendzie Miejskiej
Policji w Bydgoszczy, przy ulicy Chodkiewicza 32, 85-667 Bydgoszcz o godzinie 11.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najlepszych prac
oraz upublicznienia danych wykonawców (imienia i nazwiska oraz szkoły jakiej
reprezentuje uczeń/uczennica w Internecie na stronie Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy).
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
ucznia w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy
pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”

