
KONKURS 

„Smartfon mój  (nie)przyjaciel” 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Rudce 

Temat pracy: Zalety i wady korzystania      

z Internetu w smartfonie 

 

Format: elektroniczny/plastyczny 

Termin nadsyłania prac: 7 marca 2021 roku 

Na jeden z adresów: 

sylwia.bagniuk@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl 

natalia.niemczynowicz@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl 
  

              

Organizator:              

 

 

 

Partner: Urząd Gminy w Rudce 

mailto:sylwia.bagniuk@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl
mailto:natalia.niemczynowicz@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl


Regulamin: 
 

 

I. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu pt.: „Mój (nie)przyjaciel smartfon” są funkcjonariusze i pracownicy  
z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Bielsku 
Podlaskim we współpracy z Urzędem Gminy w Rudce. 
 

II. Cel konkursu: 

• uświadomienie zalet oraz wad korzystania z narzędzi elektronicznych mających możliwość przesyłu 
danych komórkowych; 

• propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży;  

•kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania 
cyberprzemocy wśród dzieci; 

• przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu oraz gier komputerowych; 

•rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną; 

•upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci. 
 

III. Adresaci: 
Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.   

 

IV. Temat i sposób wykonania pracy: 
1. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie wad oraz/ lub zalet korzystania z Internetu  

w smartfonie. Praca może też przedstawiać zasady bezpiecznego korzystania z sieci lub informacje nt. 

tego czego nie powinno się robić. 

2. Praca konkursowa ma być pracą graficzną (format pdf, jpg, Power Point) lub plastyczną wykonaną 

w dowolnej technice w formacie A4.  

3. Wykonana praca ma być zgodna z tematem konkursu. 

4. Prace przekazane na konkurs mają być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi. 

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę plastyczną. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1. wykonanie pracy w formie graficznej lub plastycznej. Jeśli w formie plastycznej należy pracę 

zeskanować (w miarę możliwości) lub wykonać jej zdjęcie, a następnie przesłać w formacie jpg, pdf 

na adres mailowy komendy (podany poniżej w regulaminie); 

2. uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1.) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

(pobrany i wypełniony formularz, podpisy własnoręczne, a następnie skan lub zdjęcie dokumentu); 

Powyższe formularze oraz prace należy przesłać najpóźniej do dnia 7 marca 2021r.  

na jeden z dwóch wymienionych adresów mailowych: 

sylwia.bagniuk@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl lub natalia.niemczynowicz@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl  
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VI. Prawa autorskie: 
1. Uczestnik konkursu zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora. 

2. Uczestnik konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich 

osób trzecich w zgłoszonej przez siebie pracy.  

3. Zgłoszenie do konkursu swojej pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przesłanych prac.  

5. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji oraz ogłoszenia jej 

wyników.  

6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego z pracą oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa 

określonych niniejszym regulaminem. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem ich zgodności  

z tematyką konkursu oraz kreatywności i oryginalności.  

2. W skład komisji wejdą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w 

Bielsku Podlaskim po 8 marca 2021r. 

4. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

5. Koordynatorami konkursu pn. „Mój (nie)przyjaciel smartfon” są Sylwia Bagniuk oraz  

st. sierż. Natalia Niemczynowicz z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim (nr. tel.: 47 7125 231). 

 


