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Konkurs 

„Jak nie komputer to co…?” 

 

w ramach obchodów Miesiąca Bezpiecznego Internetu 

 
  

ORGANIZATORZY: 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 w Katowicach,                
     
 

 

CELE KONKURSU: 

 Promocja zdrowych zachowań i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. 

 Ukazanie sposobów  aktywnego spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną. 

 Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 

 Kształtowanie zdrowego stylu życia w rodzinach  

 Rozwijanie aktywności twórczej, 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 Uczestnikiem Konkursu może być  uczeń szkoły podstawowej z terenu działania PPP nr 5  

w Katowicach. 

 Konkurs jest jednoetapowy. 

 Konkurs jest organizowany osobno dla klas I-III oraz klas IV-VIII. 

 Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu przez ucznia  klas I-III plakatu obrazującego, 

jak efektywnie spędzać czas wolny z rodziną.  

Uczniowie klas IV-VI wykonują prezentację, film krótkometrażowy, spot lub zdjęcie 

obrazujące jak spędzają czas wolny z rodziną.   

Do Komisji Konkursu powinien trafić plakat, film, spot, prezentacja lub zdjęcie z krótkim 

opisem przedstawionej sytuacji. 

 Plakaty, prezentacje, spoty, filmy oraz zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane, 

prezentowane, nagradzane  w innych konkursach. 

 Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac konkursowych. 

 Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace konkursowe. 

 Filmy oraz spoty konkursowe  muszą spełniać wymagania techniczne: 

Długość filmu maksymalnie 3 minuty. 

Filmy/spoty powinny być zapisane na płycie CD, DVD w formacie AVI lub MPEG4.  

Nośnik powinien być podpisany (imię i nazwisko autora, nazwę i numer szkoły oraz     

klasa). 



Dźwięk i zdjęcia wykorzystane w materiale filmowym powinny być zgodne z prawem 

autorskim, pochodzić z wolnej licencji,  w przypadku zakupu licencji, należy Organizatora 

Konkursu o tym poinformować.  

 Zdjęcia konkursowe powinny mieć format nie mniejszy niż 10x15cm. 

a) Dozwolone są odbitki kolorowe lub czarno-białe. 

b) Dopuszczalny jest wydruk zdjęcia na drukarce. 

c) Z tyłu każdej pracy  należy umieścić imię i nazwisko autora, nazwę i numer szkoły oraz klasę. 

 Plakaty mogą być zrobione dowolną techniką plastyczną, zalecany jest format A3. 

 Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 26 lutego 2020r. na adres PPP 5 Katowice. 

Prace mogą być także dostarczone osobiście. 

 Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie powołanym przez 

Organizatora. 

 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

 Organizatorzy Konkursu przewidzieli nagrody, wyróżnienia dla uczniów, którzy 

zaprezentują najciekawsze projekty. 

 Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej, jeśli 

kilka prac będzie zasługiwać na wyróżnienie. 

 Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawach pokonkursowych oraz na stronie 

internetowej Organizatora. 

 Wzięcie udziału w konkursie (przekazanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 
 
 

Prace prosimy przesyłać do 26 luty 2021r. na adres: 

 

PPP 5 ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice 

E-mail: poradnia@ppp5katowice.eu 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  

Barbara Breguła 32 20354 46, e-mail:bregula.barbara@ppp5katowice.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka..............................................................................................dla celów Konkursu „Jak nie 

komputer to co…?” . 

 

 

 

 ............................................................  

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 z siedzibą w Katowicach.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do: 

 a) dostępu do swoich danych osobowych, 

 b) poprawiania danych osobowych.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 Wyrażam zgodę na prezentowanie przekazanych prac na wystawie, stronie internetowej, 

 w mediach społecznościowych 

 

 

 

 

 .............................................................  

(podpis rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej)  

 

 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

 

 

 

 



METRYCZKA DO OPISU PRACY 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 

 

SZKOŁA: 

 

KLASA: 

 

PRACA WYKONANA PRZY WSPARCIU NAUCZYCIELA: 

 


