
Regulamin konkursu na grę planszową 

„Bezpieczny Internet” 

 

 

Cele konkursu:  

• promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych*; 

• popularyzacja wiedzy na temat Internetu i związanych z nim zagrożeń; 

• zachęcenie do tworzenia własnych materiałów edukacyjnych. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi 

oraz szkół ponadpodstawowych.  

3. Gra powinna być wykonana indywidualnie. 

4. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane. 

 

Zasady przeprowadzenia konkursu: 

1. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie gry planszowej lub kart do gry 

związanych z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.  

2. Gra powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy (np. pudełko, planszę, pionki, karty, 

instrukcję, kostki do gry) i być gotowa do użycia.  

3. Gra powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej wielokrotne wykorzystanie.  

4. Technika prac dowolna. 

5. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) lub podpisać pracę 

zgodnie z danymi zawartymi w formularzu.  

6. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy należy dołączyć 

oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział 

w konkursie na zasadach określonych w regulaminie (załącznik nr 2).  

7. Prace należy przynieść do Wypożyczalni Biblioteki lub przesłać na adres: Biblioteka 

Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Legionów 34, 33-100 Tarnów w terminie do 2 lutego 2018 r. 

8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-15 lat, 16-19 lat. 

9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, samodzielność, estetyka i solidność 

wykonania, zrozumiałe zasady gry, wartość merytoryczna, pomysłowość.  

10. Prace niepodpisane, bez dołączonego oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) lub 

oddane po terminie nie będą ocenianie. 

11. Termin rozstrzygnięcia konkursu i miejsce wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej (www.bpt.edu.pl) i fanpage’u Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie 

(/bptarnow/) w dniu 6 lutego 2018 r.  

 

                                                           
* Media społecznościowe – technologie internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomiędzy użytkownikami 

poprzez wymianę informacji, opinii i wiedzy (Słownik Języka Polskiego PWN). 



Jury i nagrody: 

• prace oceni Jury powołane Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie;  

• laureaci konkursu otrzymają dyplomy i gry planszowe; 

• jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania nagród. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe, nienagrodzone prace 

będzie można odebrać w siedzibie Organizatora. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych 

i promocyjnych konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu na grę planszową „Bezpieczny Internet” 

 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko:   

Wiek:  

Nazwa i adres szkoły:  

 Tel. kontaktowy:  

 

 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w organizowanym przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Tarnowie Konkursie na grę planszową „Bezpieczny Internet” 

 

 

1.  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................................     

                                                                                                                              (imię i nazwisko)    

w Konkursie na grę planszową „Bezpieczny Internet”. 

2.  Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz 

miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

Data                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

………………………..                                       ……….…………..………………………………………… 


