Dzień Bezpiecznego Internetu
9 lutego 2021r.
Działajmy Razem!
Regulamin konkursu plastyczno-informatycznego
„Wiruso-emotka”
Wiemy, że w Internecie posługujemy się nie tylko słowem, ale także – coraz częściej
symbolami, czyli emoji, które stosujemy w codziennej komunikacji do wyrażania emocji
poprzez wizerunki twarzy i służą do uwydatniania wiadomości.
I. Adresaci:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III
II. Cele konkursu:
• pobudzanie artystycznej wyobraźni dzieci, rozwijanie pomysłowości i talentu
plastycznego,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
plastycznych,
• kształtowanie umiejętności wyrażania pozytywnych uczuć w komunikacji cyfrowej,
• zapobieganie hejtowi,
• budzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie
w sieci,
• inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w sieci.
III. Przedmiot konkursu:
• udział w konkursie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pracy plastycznej
w postaci emoji przedstawiającej komputerowego wirusa
• pracę można wykonać w dwóch kategoriach graficznych:
praca plastyczna wykonana dowolną techniką malarską
grafika komputerowa wykonana w dowolnym programie graficznym (Paint,
GIMP lub innym)
• Format prac: A4, A3
• Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię
i nazwisko ucznia, klasa
• Każda praca graficzna powinna być zapisana w oryginalnym formacie *.jpg. lub
*.pdf.(Plik zapisujemy jako Imię_Nazwisko_klasa.jpg)
IV. Zasady konkursu:
• Autorem pracy może być wyłącznie 1 osoba.
• 1 osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

•

-

Prace konkursowe należy dostarczyć do 25.02.2021r. w postaci papierowej lub
elektronicznej do p. Agnieszki Jędrzejczyk (e-mail: jedrzejczyka1975@gmail.com)
w tytule wiadomości z dopiskiem:
konkurs Wiruso-emotka_Imię_Nazwisko_klasa
• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca została
wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
• Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
prezentowanie pracy na stronie internetowej należącej do Organizatora.
• Organizator ma prawo do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności
poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
• narusza prawa i uczucia osób trzecich,
• zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne
moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
• nie spełnia podstawowych wymagań określonych w niniejszym Regulaminie
V. Kryteria oceny:
• Poziom artystyczny wykonanej pracy
• Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania
• Stopień nawiązania do tematu
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Na zwycięzców czekają nagrody!!

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron
internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie
wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z
Internetu.
Organizatorzy:
p. Mariola Pokropska
p. Agnieszka Jędrzejczyk

