
       

REGULAMIN KONKURSU „Bezpieczny Internet” 

 
 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Szkolne PWN Spółka z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, 00-236, przy ul. Świętojerskiej 5/7, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy  
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000091324, NIP 525-15-63-996, kapitał 
zakładowy 3.600.000 zł., w imieniu i na rzecz którego działają: 

 Wiceprezes Zarządu – Agata Mrozowska  

 Pełnomocnik Zarządu, Koordynator Marketingu – Małgorzata Dalewska  

 oraz 

Fundację Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa wpisaną do 
rejestru organizacji poŜytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS0000204426 reprezentowaną przez: 

  Monik ę Sajkowsk ą, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3 z gimnazjów na terenie całej Polski. 

3. Decyzję o wzięciu udziału w konkursie podejmuje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły. 

4. W konkursie mogą wziąć udział zespoły liczące do 10 uczniów. Jeden nauczyciel moŜe 
nadzorować jeden zespół.  

5. W konkursie moŜe wziąć udział 1 zespół uczniów z jednej szkoły. 

6. Konkurs odbywa się w jednym etapie. 

7. Konkurs polega na opracowaniu przez uczniów w szkole pod nadzorem nauczyciela strony 
internetowej opublikowanej w sieci, dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. 

8. Strona musi zawierać:  

• propozycje zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
• opis działań na terenie szkoły, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

promujących bezpieczną pracę w sieci 
• opis działań poza terenem szkoły, skierowanych do uczniów promujących bezpieczną 

pracę w sieci 
• dodatkowe treści dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, typu: grafika, tekst, 

animacja, gra 

9. Przy ocenie będą brane pod uwagę: 

• wartość merytoryczna przedstawionych materiałów 
• forma prezentacji treści 
• inne zrealizowane pomysły na serwis poświęcony tematyce bezpieczeństwa pracy w sieci 

 



       

10. Zasady techniczne i prawne:  

Wymagania techniczne: 

• serwis moŜe być wykonany dowolną techniką, takŜe z wykorzystaniem systemów CMS 
• strona musi wyświetlać się poprawnie w następujących przeglądarkach: Internet Explorer (od 

wersji 6 w górę), Opera (od wersji 9 w górę), Mozilla (od wersji 2 w górę) 
• maksymalny rozmiar strony startowej nie moŜe przekroczyć 700 KB 
• minimalna liczba podstron: 5 
• warunkiem koniecznym jest udostępnienie kodów źródłowych do strony 
• strona nie moŜe zawierać Ŝadnych reklam produktów komercyjnych 
• strona nie moŜe rozpowszechniać niedozwolonego oprogramowania 

Prawa autorskie : 

• wszystkie uŜyte materiały na stronie muszą być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 

• kaŜdy z elementów projektu musi być autorski 
• organizator konkursu moŜe odmówić przyznania nagrody za projekt, który został w całości lub 

częściowo skopiowany  

11. Projekt strony naleŜy nadsyłać do dnia 7 czerwca 2010   w formie zgłoszenia, które jest 
załącznikiem do regulaminu na adres: 

Wydawnictwo Szkolne PWN, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa  

z dopiskiem: konkurs „Bezpieczny Internet” 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 czerwca 2010  na stronach: 

• www.wszpwn.com.pl, oficjalna strona Wydawnictwa Szkolnego PWN 
• www.informatyka.edu.pl, oficjalna strona Wydawnictwa Szkolnego PWN zawierająca materiały 

dla nauczycieli informatyki 
• www.informatykawcwiczeniach.blox.pl, blog BoŜeny Kwaśny, współautorki podręcznika 

„Informatyka w ćwiczeniach” 
• www.bozena.cwiczenia.net, CMS BoŜeny Kwaśny, współautorki podręcznika „Informatyka w 

ćwiczeniach” 
• www.dzieckowsieci.pl, strona programu Dziecko w Sieci FDN 

13. Skład Jury: 

• Andrzej Szymczak, współautor podręcznika „Informatyka w ćwiczeniach” 
• Zbigniew Talaga, współautor podręcznika „Informatyka nie tylko dla uczniów” 
• Joanna Kowalczyk, koordynator produktów informatycznych, Wydawnictwo Szkolne PWN 
• Robert Makowski, redaktor serwisu Dziecko w Sieci, FDN 

14. Spośród uczestników konkursu Jury wyłoni 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody główne za 
miejsce pierwsze, drugie oraz trzecie i 3 finalistów, którzy otrzymają wyróŜnienia. 

15. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

Nagrody główne 

Miejsce pierwsze 

• dla nauczyciela: laptop Toshiba Satellite L300-2C4, certyfikat uczestnictwa w konkursie 



       

• dla kaŜdego ucznia: odtwarzacz MP3 , certyfikat uczestnictwa w konkursie 

Miejsce drugie 

• dla nauczyciela: aparat cyfrowy Sony DSC-S930, certyfikat uczestnictwa w konkursie 
• dla kaŜdego ucznia: kamera internetowa, certyfikat uczestnictwa w konkursie 

Miejsce trzecie 

• dla nauczyciela: aparat cyfrowy Sony DSC-S930, certyfikat uczestnictwa w konkursie 
• dla kaŜdego ucznia: pamięć USB, certyfikat uczestnictwa w konkursie 

Wyró Ŝnienia:  

Trzy zestawy 

• dla nauczyciela: album, certyfikat uczestnictwa w konkursie 
• dla kaŜdego ucznia: pamięć USB, certyfikat uczestnictwa w konkursie 

 

 



       

Załącznik do Regulaminu 
 
……………………………….. 

Pieczątka szkoły 
 
 

 
Zgłoszenie udziału w konkursie 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa szkoły 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

adres 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail 
 
 
 
…………………………………………………………………………       ….…………………… 

 Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu       Liczba uczniów  

tworzących zespół  

(do 20 ucziwó) 
 
 
1. ……………………………………………………………………      ….…………………… 

Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

2. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

3. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

4. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

5. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

 
 
6. ……………………………………………………………………      ….…………………… 

Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

7. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

8. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 



       

9. ……………………………………………………………………      ….…………………… 
Imię i nazwisko ucznia                   klasa 

 
10. ……………………………………………………………………      ….…………………… 

Imię i nazwisko ucznia                   klasa 
     

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

adres url do serwisu 
 
 
 

 

 
Oprogramowanie wykorzystane do tworzenia serwisu: 
 

a) do przetwarzania multimediów 
 

......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 

b) do „składu” serwisu (w tym systemy CMS) 
 

......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 
......................................................................................... 
 

c) inne 
......................................................................................... 
 
.........................................................................................           

  
……….………………………… 

     Pieczątka i podpis dyrektora szkoły  
 


