
 

       

    

 

Regulamin Szkolnego  

Konkursu dla kl. VII-VIII 

na film promujący bezpieczne zachowania w sieci  

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022  

„Działajmy razem” 

§ 1 

Celem konkursu jest: 

 popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, 

 uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, 

 propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży, 

 zachęcenie do twórczego działania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

 kształtowanie właściwych postaw zachowania, 

§ 2 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie. 

 

§ 3 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII SP 

 

§ 4 
Konkurs rozpoczyna się 1 lutego 2022 r. i trwa do 28 lutego 2022 r. 

Do konkursu należy przesyłać prace indywidualne lub grupowe (zespoły maksymalnie 3-

osobowe) w formie pliku zawierającego film promujący bezpieczne zachowania w sieci 

internetowej 

 

§ 5 

Twórcy filmu mogą wykorzystać dowolne gatunki i techniki filmowe. 

Wybierając muzykę i zdjęcia do filmu najlepiej wykorzystać własne kompozycje, a w 

przypadku korzystania z innych utworów należy pamiętać o wykorzystaniu darmowych 

utworów muzycznych, efektów dźwiękowych lub zdjęć. W każdym przypadku źródło utworu, 

autora należy podać w końcowych napisach filmu. 

Film powinien być wykonany przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu 

fotograficznego itp., zapisany w postaci jednego pliku video. Film nie powinien przekraczać 3 

minut. 

 

Praca powinna być podpisana: imię i nazwisko oraz klasa 

(w nazwie pliku). 

 



 

       

    

 

§ 6 

 

Przesłane prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 

 nakład pracy 

 kreatywność 

 oryginalne ujęcie tematu 

 poprawność techniczna wykonania 

 ogólne wrażenie artystyczne 

 

§ 7 

Prace przesłane na konkurs nie mogą naruszać prawa autorskiego, a także ogólnie przyjętych 

norm obyczajowych. 

W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. 

 

§ 8 

Prace podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.  

Jury dokonuje oceny po zakończeniu terminu przesyłania prac. 

 

§ 9 

Prace powinny zostać przesłane na adres mailowy jollas.354@edu.erzeszow.pl  lub 

agahad.677@edu.erzeszow.pl w formacie pliku najpóźniej do dnia 28.02.2022 r. w temacie 

wiadomości należy wpisać nazwę konkursu 

Plik powinien być zapisany w jednym z formatów: mpeg, mp4, wmv, avi. 

 

§ 10 

O rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo (na adres, z którego 

została przesłana praca) do dnia 20.03.2022 r.  

§ 11 

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami. 

Nagrodzone filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 
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