
REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO 

W ŚWIECIE BEZPIECZNEGO INTERNETU 

 

1. Organizator:  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 
ul. Przemysłowa 7 
62-510 Konin 
tel. 63 242 63 39 
www.pbpkonin.pl  

 
2. Cele konkursu: 
 promowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, 
 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, 
 zwiększenie świadomości multimedialnej, 
 pobudzanie aspiracji twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych, 
 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji. 

 
3. Informacje ogólne: 
 przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power 

Point na temat „W świecie bezpiecznego Internetu”,  
 uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz szkół 

gimnazjalnych z miasta Konina i powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego  
i tureckiego, 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac na adres Organizatora, 
 do konkursu zgłaszane są prace  indywidualne, samodzielnie wykonane, 
 do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć arkusz zgłoszeniowy, który 

stanowi załącznik do regulaminu (arkusz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: 
www.pbpkonin.pl), 

 prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 
kategoria I - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 
kategoria II – uczniowie szkół gimnazjalnych, 

 
4. Wymogi techniczne: 
 czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 min., 
 prezentacja powinna posiadać od 10 do 20 slajdów, 
 autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji  

w oparciu, o które powstała prezentacja, 
 prace należy składać na płycie CD/DVD (płyta powinna być podpisana imieniem  

i nazwiskiem autora), 
 nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy, 
 prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym 

otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point  (z rozszerzeniem 
*.ppt, *.pps).  

 



5. Kryteria oceny prac: 
 pomysłowość, 
 estetyka wykonania pracy, 
 samodzielność wykonania, 
 techniczna poprawność wykonania prezentacji, 
 trafność przekazu. 

 
6. Terminy: 
 prace należy dostarczyć do dnia 30 marca 2016 r., 
 rozstrzygnięcie konkursu -  kwiecień/maj 2016 r.,  
 zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursu otrzymają laureaci oraz osoby 

wyróżnione. 
 
7. Postanowienia końcowe: 
 do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych 

warunków,  
 Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs, 
 prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, 
 laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, 
 w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję 

podejmuje  Organizator w porozumieniu z jury, 
 Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych  

i wyróżnionych prac  na ulotkach, stronach internetowych oraz innych mediach  
w celach reklamowych konkursu bez dodatkowej zgody autorów, 

 administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu 
będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach 
związanych z konkursem, 

 pracę konkursową wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres: 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 
ul. Przemysłowa 7 
62-510 Konin, 
z dopiskiem: konkurs na prezentację multimedialną 

 szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.pbpkonin.pl. 
 
 
 

 


