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Regulamin konkursu profilaktycznego  

pt. „Bezpieczna Sieć” 

Adresowanego do uczniów klas IV – VI  

Szkół Podstawowych Województwa Małopolskiego,  

organizowanego przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, 

Finansowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego 

w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej” 

 

 

Regulamin określa zasady organizacji wojewódzkiego konkursu profilaktycznego 

„Bezpieczna Sieć”.  

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem profilaktycznego konkursu „Bezpieczna Sieć” jest Krakowskie Stowarzyszenie 

Terapeutów Uzależnień. Konkurs finansowany jest przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia, w tym 

działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej”. 

 

II. OPIS KONKURSU 

1. Celem konkursu jest profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z 

Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych oraz promowanie wartości 

kształtowania relacji z drugim człowiekiem w realnym życiu. 

2. Konkurs organizowany jest od 16.11.2017r. do 8.12.2017r. 

3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy pt.  

„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon 

komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. 

Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem”.  

4. Informacje na temat konkursu wraz z niniejszym Regulaminem zamieszczone zostaną na 

stronach internetowych pod adresem: www.malopolskie.pl, 

www.profilaktykawmalopolsce.pl oraz www.kstu.pl. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół podstawowych w województwie małopolskim. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie z klas IV, V i VI szkół 

podstawowych. Pracą konkursową jest napisany przez ucznia List,  skierowany do 

młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer,  

w którym zawarte zostaną informacje na temat bezpiecznego użytkowania Internetu. 

Tematyka zawarta w liście powinna być przedyskutowana przez ucznia z rodzicem lub 

ulubionym nauczycielem.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora Konkursu  

przygotowanej przez ucznia pracy konkursowej wraz z wypełnionym przez osobę dorosłą 

Formularzem Zgłoszeniowym oraz Oświadczeniem (załączniki 1 i 2).  

4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: osobno dla kl.IV, V i VI 

5. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane, nie 

zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone do innych konkursów. 
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6. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki formalne: 

a) Powinna być napisana w języku polskim 

b) Powinna być napisana przez ucznia samodzielnie 

c) Powinna być napisana przez ucznia odręcznie 

d) Powinna być napisana w sposób czytelny i zrozumiały 

e) Podpisana drukowanymi literami imieniem i nazwiskiem ucznia, oznaczeniem 

klasy  (IV, V, VI) 

f) Objętość pracy: maksymalnie 1 strona formatu A4. 

7. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt. 4 

Regulaminu lub złożone po terminie 8.12.2017 nie będą oceniane i podlegają wykluczeniu 

z udziału w Konkursie. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

9. Organizator konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane 

wyłącznie do realizacji zadań związanych z organizacją konkursu „Bezpieczna sieć”.  

10. Prace należy zgłaszać od dnia 16.11.2017r. do dnia 8.12.2017r. do filii KSTU 

ul.Jerzmanowskiego 40 w Krakowie za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. lub osobiście w godzinach pracy 

Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00 a 20.00.  

W przypadku przesyłania prac Pocztą Polską decyduje data wpływu pracy do siedziby 

Organizatora.  

11. Nadesłane prace zostaną przekazane Komisji Konkursowej złożonej z psychologów, 

pedagogów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień i policjanta. 

Komisja do dnia 12.12.2017 wyłoni 9 laureatów konkursu: 

3 prace zwycięskie: po jednej spośród uczniów klasy IV, V i IV,  

6 prac nagrodzonych: po dwie spośród uczniów klasy IV, V i VI,  

oraz 6 wyróżnionych: po dwie z klas IV, V i VI. 

12. Lista laureatów zostanie opublikowana dnia 13.12.2017 na łamach stron internetowych: 

www.malopolskie.pl, www.profilaktykawmalopolsce.pl i www.kstu.pl. Organizator 

zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.  

Ponadto laureaci konkursu zostaną bezpośrednio poinformowani przez Organizatora 

oraz zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość podsumowania konkursu i 

wręczenia nagród rzeczowych.  

13. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród rzeczowych odbędzie 

się w siedzibie Organizatora dnia 19.12.2017 (wtorek) w godzinach 10.30 – 12.30.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, lub odstąpienia od 

organizacji konkursu na każdym etapie.  

15. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości  

i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie pocztą tradycyjną lub osobiście 

na adres Organizatora Konkursu:  

a) pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem autora, oznaczeniem klasy, 

b) formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez osobę dorosłą, zgłaszającą pracę 

ucznia na Konkurs (rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela, pedagoga)  

c) oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka wypełnionego przez 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 
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2. Pracę, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy 

przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017, w kopercie na której należy 

wpisać: 

 

● imię i nazwisko autora 

● szkołę 

● klasę (IV, V lub VI)  

● dopisek : KONKURS „BEZPIECZNA SIEĆ” 

na adres: 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień 

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików 

Ul. Jerzmanowskiego 40 

30-836 Kraków 

 

3. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) zawiera: 

a) Dane ucznia, autora pracy: imię i nazwisko, klasę, szkołę, adres szkoły 

b) Imię i nazwisko osoby dorosłej, zgłaszającej pracę ucznia na Konkurs (rodzica/opiekuna 

prawnego lub nauczyciela, pedagoga) 

c) Dane kontaktowe do osoby dorosłej, zgłaszającej pracę ucznia na Konkurs (adres 

e-mail i numer telefonu) 

 

4. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 2) zawiera: 

a) Wyrażenie zgody na udział dziecka w Konkursie 

b) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz wyrażenie zgody na 

publikację pracy konkursowej  dziecka  

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z 

przeprowadzanym Konkursem 

 

5. Na podstawie Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i zgody na publikację 

dzieła konkursowego rodzica/opiekuna prawnego dziecka, osoba dorosła, zgłaszająca pracę 

ucznia na Konkurs  wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie imienia, nazwiska, klasy i szkoły 

ucznia oraz jego pracy konkursowej w mediach, na konferencjach i stronach internetowych 

Organizatora Konkursu oraz Województwa Małopolskiego.  

 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Konkursie. 

7. Brak wypełnienia jakiegokolwiek z powyższych warunków będzie skutkowało 

nie dopuszczeniem pracy do konkursu. 

 

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nadesłane na Konkurs prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora konkursu. 

2. W skład komisji wchodzą: Agnieszka Litwa-Janowska – przewodnicząca komisji oraz Anna 

Zadarnowska, Grażyna Franczak, Serafin Olczak, Katarzyna Dudzińska, Katarzyna Janiso-

Bączek, Ilona Jona-Słowik, nadkom. Wojciech Chechelski.  

3. Członkowie Komisji pełnią swą funkcję w okresie trwania konkursu tj. od dnia jego 

ogłoszenia do dnia wyboru laureatów. 

4. Komisja konkursowa jest zobowiązana do zachowania bezstronności kierowania się 

kryteriami zapisanymi w niniejszym regulaminie. 

5. Od decyzji Komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.  
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VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

1. Konkurs będzie oceniany osobno w trzech kategoriach: klasy IV, klasy V i klasy VI szkoły 

podstawowej.  

2. Organizator przyzna trzy nagrody główne: 

za pierwsze miejsce w kategorii klasy IV,  

Za pierwsze miejsce w kategorii klasy V, 

Za pierwsze miejsce w kategorii klasy VI.  

Organizator przyzna sześć nagród dodatkowych: 

dwie w kategorii klasy IV, dwie w kategorii klasy V i dwie w kategorii klasy VI.  

Ponadto Organizator przyzna sześć wyróżnień.  

3. Nagrodą główną w Konkursie jest tablet 7”, nagrodą dodatkową jest czytnik e-book, z 

wyróżnieniem wiąże się nagroda książkowa.  

 

4. Ocena będzie dokonywana w oparciu o zgodność treści pracy z celami Konkursu, wg 

następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryteria Punkty 

1 Promowanie racjonalnego i bezpiecznego 

sposobu korzystania z Internetu 

0-20 

2 Definiowanie zagrożeń i zachowań ryzykownych 

związanych z używaniem Internetu 

0-20 

3 Promowanie kształtowania satysfakcjonujących 

relacji interpersonalnych w realnym życiu, 

budowania realnej sieci wsparcia 

0-20 

4 Promowanie alternatywnych do przebywania w 

sieci sposobów spędzania wolnego czasu, 

rozwijania swoich zainteresowań. 

0-20 

5 Promowanie zdrowego stylu życia, higieny 

psychicznej i postaw prospołecznych 

0-20 

 Maksymalna liczba punktów 100 

 

5. Prace, które otrzymają największą liczbę punktów w swojej kategorii, wg. ww kryteriów 

otrzymają nagrody główne. Wg. tej zasady zostaną przyznane w każdej kategorii nagrody 

dodatkowe i wyróżnienia. 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza, że uczestnikowi Konkursu przysługują do niej 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że nie naruszają one majątkowych i 

osobistych praw autorskich osób trzecich.  

 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem nieodpłatnie na Organizatora 

całości autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej lub jej fragmentów, bez ograniczenia 

czasowego i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie, 

2) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie (reprodukcja) w całości lub w części              

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
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5) rozpowszechnianie,  

6) wystawianie,  

7) wyświetlanie,  

8) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

9) rozpowszechnianie w Internecie,   

10)  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i 

wyróżnionych prac konkursowych całości lub we fragmentach. 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA 

1. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są: 

● Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

● Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA.  

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Organizatora: 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Ul. Jerzmanowskiego 40,  

30-836 Kraków, e-mail: konkakt@kstu.pl, tel. 791 441 225 

 

 

Partnerzy projektu: 

 

mailto:konkakt@kstu.pl

