Konkurs na plakat „Bezpieczeństwo w Internecie” w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. Plakat nie tylko
informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi
cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej
dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.
1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest zespół matematyczno-przyrodniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Świątnikach, osoby odpowiedzialne za konkurs/organizatorzy konkursu: p. M. Pacholec-Grzyb,
p. I. Stankiewicz, p. R. Barna-Cieciora, E. Szymajda.
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej.
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE PLAKATU NA TEMAT ZASAD BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA Z INTERNETU.
2. Cele konkursu:
- budzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w Internecie,
- zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci,
- uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami,
zarówno dla ofiar, jak i sprawców,
- kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu,
- budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum,
- inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
- formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności.
3. Zakres tematyczny:
Autorzy prac mają:
- budzić świadomości kolegów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w Internecie,
- zwrócić uwagę uczniów na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci,

- rozwijać kreatywności w formie artystycznej,
4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII ZSP w Świątnikach,
- autorem pracy może być tylko jedna osoba lub para,
- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich
osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
5. Plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage itp.) lub
w technikach mieszanych.
6.Zasady oceny: oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace.
Sposób oceny prac:
• zgodność wykonanych prac z regulaminem,
• poprawność merytoryczna,
• pomysłowość,
• czytelność przekazu,
• estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).
7. Przyjmowane będą prace wykonane w formacie A3.
8. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia do dnia 01.03.2022 r. Prace należy składać do p. Marty
Pacholec-Grzyb.
9. Autorzy najlepszych trzech prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania.
10.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska na stronie
internetowej ZSP w Świątnikach.
11. Wszystkie złożone prace plastyczne zostaną wykorzystane do stworzenia galerii na korytarzu szkolnym.
Po zakończeniu prezentowania galerii, prace wrócą do uczestników.
12.Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną
uwzględnione.
13. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych
w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

