
Regulamin Konkursu w formie testu  
na temat bezpiecznego Internetu 

 
 

§1 Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Elektronicznych im. I Domeyki w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 2. 

 
§2 Cele konkursu 

1. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży  
do zasobów internetowych.  

2. Zapoznanie nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci 
korzystających z Internetu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie stosowania zasad 
bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. 
2. Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: 

zsedbi2021@gmail.com do 09 lutego 2021 r. 
3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 imiona i nazwiska uczestników, 
 nazwę i adres szkoły, 
 klasę, 
 imię, nazwisko i telefon do opiekuna. 

 

§4 Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczniowie reprezentują swoją szkołę. 
2. Każda szkoła wystawia maksymalnie trzy osoby. 
3. Tematyka testu dotyczy zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 
4. Uczniowie rozwiążą test z pytaniami zamkniętymi w formie elektronicznej. 
5. Liczba punktów decyduje o zajęciu kolejnych miejsc. 
6. W przypadku zebrania tej samej liczby punktów z testu liczy się czas wykonania zadań. 

 

§5 Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu 

1. Termin przystąpienia do gry: 09-02-2021r.  
2. Miejsce: Strona internetowa szkoły http://zse.boleslawiec.pl -> Strefa kandydata -> DBI 

 
§6 Wyniki konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12-02-2021r. na stronie internetowej 
http://zse.boleslawiec.pl 

 
  



§7 Nagrody 

1. Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów,  
Radę Rodziców oraz Dyrektora ZSE. 

2. Nagrody zostaną wręczone przez Dyrektora ZSE. 
 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród za określone miejsca. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące w ZSE ani nauczyciele ze szkół 

podstawowych. 
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zajęciu 3 pierwszych miejsc przez Jury. 
4. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 


