
Regulamin konkursu w formie gry drużynowej 

„kalambury” 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. Zaznajomienie nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w 

Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. 

 
§3 Zasady uczestnictwa w „kalamburach” 

1. Uczniowie reprezentują swoją klasę. 

2. Każda klasa wystawia trzech kandydatów, którzy tworzą zespół. 

3. Każda klasa może wystawić tylko jeden zespół.  

4. Tematyka gry dotyczy zagadnień Internetu. 

5. Czas gry – 2 minuty na odgadnięcie wylosowanego hasła. 

6. Zarówno podczas przekazywania odpowiedzi, jak i rysowania nie wolno używać słów ani 

wydawać innych dźwięków podpowiadających hasło. 

7. Podczas rysowania nie można pisać wyrazów ani poszczególnych liter/cyfr. 

8. Każdy zespół losuje jedno hasło w każdej z dwóch tur. 

9. Prawidłowo odgadnięte hasło jest premiowane 3 punktami wliczanymi do punktacji 

ogólnej drużyn. 

§4 Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu. 

1. Termin przystąpienia do gry zespołowej: 02.03.2023 r.  

2. Miejsce: sala sportowa Zespołu Szkół Elektronicznych im. I Domeyki w Bolesławcu, ul. 

Bielska 13a. 

§5 Wyniki konkursu 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 02.03.2023 r. podczas uroczystego zakończenia 

Dni Bezpiecznego Internetu. 

§6 Nagrody 

1. Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów, 

2. Nagrody zostaną wręczone przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. 

Domeyki w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 2 – dnia 02.03.2023 r. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród za określone miejsca. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące w Zespole Szkół Elektronicznych 

im. I Domeyki w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 2 ani nauczyciele ze szkół 

gimnazjalnych. 

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. 


