
Regulamin konkursu graficznego na plakat lub film 
tematycznie związany z DBI 

 
 

§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. Zaznajomienie nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w 
Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. 

 
 
§3 Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych. 
2. Tematyka prac graficznych w formie plakatu lub filmu propagującego bezpieczne 

zachowanie młodych ludzi w Internecie oraz główne hasło DBI 2022 : „Działajmy 
razem!” 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu graficznego jest złożenie pracy w sekretariacie 
szkoły Zespół Szkół Elektronicznych im. I Domeyki w Bolesławcu, ul. 
Tyrankiewiczów 2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

− imię i nazwisko autora, klasę, 
 
 

§4 Zasady oceniania prac. 

1. Plakat może mieć dowolną formę graficzną, również może być wykonany za pomocą 
programów graficznych. 

2. Film może mieć dowolną formę, przy czym akcentowane formaty to avi lub mp4 a 
minimalna rozdzielczość 480p. 

3. Ocenie podlegać będą następujące elementy: 
− właściwy format: plakat A3 lub większy; film 480p, avi lub mp4 nagrany na płycie, 
− w pracy konkursowej powinno być zamieszczone główne hasło DBI 2022: „Działajmy 

razem!” 
− estetyka i wkład pracy, 
− założenia formalne: informacje zawarte na odwrocie plakatu, patrz punkt 6; informacje 

zawarte w opisie płyty CD/DVD, patrz punkt 6. 
4. Prace przyjmowane będą w formie papierowej lub cyfrowej, przy czym pliki cyfrowe 

muszą być dostarczone na opisanej płycie CD/DVD. 
5. Praca powinna być wykonana wyłącznie indywidualnie, prace zespołowe nie będą 

podlegały ocenie. 
6. Każda praca powinna zawierać na odwrocie plakatu następujące dane: 
− imię i nazwisko autora, 
− klasę,  
Uczeń może zgłosić tylko i wyłącznie jedną pracę. Każda klasa może zgłosić dowolną 
liczbę prac 
 
 



§5 Termin i miejsce składania prac. 

1. Termin składania prac graficznych: do 21.03.2022 (poniedziałek) do godziny 15.00, w 
sekretariacie Zespółu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu, 
ul. Tyrankiewiczów 2. 

 
 

§6 Wyniki konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22.03.2022r. podczas uroczystego zakończenia 
Dni Bezpiecznego Internetu oraz na stronie szkoły www.zse.boleslawiec.pl. 

 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące w Zespole Szkół Elektronicznych 
im. I. Domeyki w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 2, 

2. Prace niezgodne z regulaminem zostaną zniszczone, a prace niewłaściwie 
opakowanie, zrolowane, pogięte oraz uszkodzone nie będą brane pod uwagę. 

3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
4. Za prace niesamodzielnie wykonane lub skopiowane odpowiedzialność ponosi 

uczestnik. 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 
 

http://www.zse.boleslawiec.pl/
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