
                                   Załącznik nr 1 
                                                                                                                           do Zarządzenia 4/2023 Dyrektora BP w Tarnowie 
                                                                                                                           z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

 

Regulamin Konkursu „Klikaj mądrze – bądź bezpieczny w sieci” 
 

 

1. Organizator: 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 

ul. Nowy Świat 30 

33-100 Tarnów 

tel. 14 621 73 90 

www.bpt.edu.pl 

 

2. Cel konkursu: 

 

• upowszechnianie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera,  

• rozbudzenie kreatywności twórczej uczniów, 

• kształtowanie umiejętności nagrywania i montażu filmów, 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

• włączenie dzieci i młodzieży w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.  

 

3. Uczestnicy:  

 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, z subregionu tarnowskiego (Tarnów oraz 

powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski), w dwóch przedziałach wiekowych:  

• klasy 1-4,  

• klasy 5-8. 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, wypełnienie: 

o Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), 

o Zgody na przetwarzanie danych uczestnika niepełnoletniego (załącznik nr 2) 

oraz dostarczenie pracy i kompletu dokumentów do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie  

do 23 lutego 2023 r. (liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora). 

• Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę konkursową. 

• Praca konkursowa musi zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika oraz nie może naruszać praw 

autorskich i prawa do prywatności osób trzecich. 

• Praca nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych i uznanych powszechnie za naganne.  

 

5. Zadanie konkursowe: 

 

Zadanie dla uczniów klas 1-4:  

 

• Zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu, który ma na celu informowanie dzieci i młodzieży 

o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. 

• Funkcją plakatu jest przyciągnięcie uwagi innych osób. Powinien być przejrzysty, zrozumiały, zawierać 

niewiele tekstu i krótkie, chwytliwe hasło. 

• Na plakacie należy umieścić:  

o hasło, 

o grafikę, 

o informacje o tym, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu, 

o na odwrocie plakatu: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę. 

• Format plakatu: A3 (praca o innym formacie nie będzie oceniana). 

http://www.bpt.edu.pl/


• Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną (rysowanie, wyklejanie, wycinanie itp.).  

 

Zadanie dla uczniów klas 5-8:  

 

• Zadaniem uczestnika jest przygotowanie vloga internetowego na temat bezpiecznego korzystania 

z Internetu (na wzór krótkich filmów publikowanych w serwisach internetowych, np. YouTube). 

• Film wideo powinien być skierowany do dzieci i młodzieży oraz w sposób krótki, zrozumiały i ciekawy 

wyjaśniać zasady, o których należy pamiętać, aby korzystanie z Internetu było bezpieczne. 

• Czas trwania filmu wideo nie może być krótszy niż 2 minuty i dłuższy niż 5 minut. 

• Uczestnik może wykonać pracę konkursową za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję 

nagrywania wideo, a następnie zmontować film i zapisać go w formacie MP4, MOV lub AVI. 

• Plik z nagraniem musi w nazwie zawierać nazwisko i imię uczestnika konkursu, jak w przykładzie: 

nowak-jan.mp4. 

 

4. Sposób dostarczenia prac: 

 

• Plakat wraz z wymaganymi dokumentami (Załącznik nr 1 i 2) należy dostarczyć osobiście lub pocztą 

tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Klikaj mądrze – bądź bezpieczny w sieci” 

na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów, Wydział Informacyjno-

Bibliograficzny.  

• Vlog internetowy należy zamieścić na jednej z platform: Google Drive, Wetransfer lub DropBox 

i przesłać link na adres mailowy: konkursinternet@bpt.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: Konkurs 

„Klikaj mądrze – bądź bezpieczny w sieci”. Do wiadomości należy załączyć skan lub zdjęcie wymaganych 

dokumentów (Załącznik nr 1 i 2). Plik wraz z dokumentami można także dostarczyć osobiście na pendrive 

lub płycie CD.  

• Prace niepodpisane i bez wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę. 

 

     5.    Kryteria oceny:  

 

Plakat: 

• zgodność z tematem i regulaminem konkursu, 

• sposób realizacji i jasność przedstawionych treści,  

• pomysłowość i oryginalność,  

• estetyka wykonania i walory artystyczne,  

• samodzielność i wkład pracy. 

 

Vlog internetowy: 

• zgodność z tematem i regulaminem konkursu, 

• sposób realizacji i jasność przedstawionych treści,  

• pomysłowość i oryginalność,  

• technika oraz jakość wykonania i montażu, 

• samodzielność i wkład pracy. 

 

     6.    Jury i nagrody: 

 

• O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja konkursowa. 

• Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

• Komisja konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

• Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub przyznania wyróżnień. 

• Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

• Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną (według danych 

umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym). 

 

 

 

 

mailto:konkurs-internet@bpt.edu.pl


     7.    Wyniki konkursu: 

 

• Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 marca 2023 r. w Bibliotece 

Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30 w Sali Kameralnej (pok. 30). 

• Wyniki Konkursu zostaną opublikowane po uroczystości wręczenia nagród na stronie Organizatora 

i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 

• Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora, na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). 

 

      8.    Dodatkowe informacje: 

 

• Zgłoszenie się Uczestnika do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez jego rodziców / 

opiekunów prawnych niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem Zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika niepełnoletniego przez Organizatora do celów organizacyjnych. 

• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z wyłączeniem 

warunków uczestnictwa w Konkursie.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestracji Konkursu oraz rozpowszechniania 

wizerunku uczestników w na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram, YouTube) oraz w lokalnej prasie i radiu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do 

Konkursu w celu promocji Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. 


