
Regulamin konkursu dla społeczności szkolnych na dodatkowe działania promujące bezpieczne

korzystanie z internetu i technologii informacyjno-komunikacyjnych

1. Organizatorem  Konkursu  jest  fundacja  Nowoczesna  Polska,  zwana  dalej  “Organizatorem”,

realizująca  projekt  “Cybernauci  -  kompleksowy  projekt  kształtowania  bezpiecznych  zachowań

w sieci”, zwany dalej “Cybernauci”.

2. Celem  Konkursu  jest  zapewnienie  kontynuacji  wśród  społeczności  lokalnych  działań  na  rzecz

bezpiecznego  korzystania  z  cyberprzestrzeni  i  technologii  komunikacyjnych  oraz  wzmacniania

kompetencji  w zakresie  reagowania  na  zagrożenia,  zapoczątkowanych warsztatami  dla  uczniów,

nauczycieli  i  rodziców.  Przedmiotem  prac  konkursowych  jest  relacja  z  przeprowadzonych

dodatkowych działań promujących bezpieczne korzystanie z internetu i technologii informacyjno-

komunikacyjnych,  w  które  zaangażowano  całą  społeczność  szkolną:  nauczycieli,  uczniów

i rodziców.

3. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej “Uczestnikami” mogą być szkoły wszystkich poziomów,

które uprzednio wzięły udział w warsztatach w ramach projektu “Cybernauci” lub zaplanowały ich

organizację w danym semestrze.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Warunkiem  wzięcia  udziału  w  Konkursie  jest  odbycie  przez  Uczestnika  cyklu  szkoleń

prowadzonych przez Emisariusza Bezpiecznego Internetu oraz podjęcie w dowolnej formie działań

promujących  bezpieczne  korzystanie  z  cyberprzestrzeni  i  technologii  informacyjno-

komunikacyjnych,  w  które  zostanie  włączona  cała  społeczność  szkolna:  nauczyciele  i  inni

pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice i opiekunowie. 

6. Zgłoszenia  do  konkursu  Uczestnik  dokonuje  za  pośrednictwem  formularza  na  stronie

www.cybernauci.edu.pl/konkurs,  do  którego  może  załączyć  pliki  dokumentujące  zgłaszane

inicjatywy, np. prezentacja, film, fotografie.

7. W formularzu zgłoszeniowym wymagane jest podanie następujących danych:

− Województwo,

− Miejscowość,

− Nazwa szkoły,

− Adres,

− Kod pocztowy,

− Poczta,

− Adres e-mail szkoły,

− Numer telefonu szkoły,

− Imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

− Adres e-mail osoby zgłaszającej,

− Numer telefonu osoby zgłaszającej,

− Krótki opis inicjatywy,
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− Rodzaj inicjatywy,

− Czas trwania inicjatywy,

− Opis inicjatywy (max 1800 znaków),

− Liczba uczestników,

− Charakterystyka uczestników,

− Jak uczniowie zostali zaangażowani w inicjatywę?

− Jak rodzice zostali zaangażowani w inicjatywę?

− Jak nauczyciele zostali zaangażowani w inicjatywę?

− Co jest największym efektem inicjatywy? Co społeczność szkolna zyskała dzięki niej?

− Co uległoby zmianie, gdyby inicjatywa organizowana była ponownie?

− Rady  i  wskazówki  dla  społeczności  szkolnych,  które  chciałyby  realizować  podobne

przedsięwzięcie,

− Materiały, które zostały wykorzystane (krótki opis, linki),

− Informacja  o  udzieleniu  przez  osoby  uprawnione  wolnej  licencji  Creative  Commons

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 do zgłaszanej relacji. Treść licencji

dostępna jest pod adresem:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl. 

8. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń. 

9. Oceny zgłoszonych relacji dokona Jury wybrane przez Organizatora. W skład Jury wchodzić będą co

najmniej trzy osoby.

10.Podczas  oceny  Jury  będzie  brało  pod  uwagę  następujące  kryteria:  oryginalność  inicjatywy,

zaangażowanie różnych grup społeczności szkolnej, jakość i estetyka zgłoszonej relacji.

11.Konkurs będzie organizowany w następujących przedziałach czasowych:

− wrzesień 2016 r. - styczeń 2017 r. (roztrzygnięcie: luty 2017 r.)

− luty 2017 r. - czerwiec 2017 r. (rozstrzygnięcie: wrzesień 2017 r.)

− wrzesień 2017 r. - styczeń 2018 r. (rozstrzygnięcie: luty 2018 r.)

− luty 2018 r.- czerwiec 2018 r. (rozstrzygnięcie: wrzesień 2018 r.)

− wrzesień 2018 r. - grudzień 2018 r. (rozstrzygnięcie: grudzień 2018 r.)

12.W  każdym  przedziale  czasowym  Jury  przyzna  trzy  równoważne  nagrody  oraz  jedną  nagrodę

w konkursie  podsumowującym podczas  wydarzenia  zamykającego projekt  w 2018 r.  Jury  może

również przyznawać wyróżnienia w postaci zaproszenia na wydarzenie podsumowujące projekt.

13.Jury przyzna nagrody, które zostaną zakupione ze środków Ministra Edukacji Narodowej, o łącznej

wartości 75 000 zł.

14.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono

określone prace w związku z  opracowaniem lub organizacją  Konkursu.  W Konkursie  nie  mogą

również  brać  udziału  członkowie  najbliższych  rodzin  osób,  o  których  mowa  powyżej  (tj.  ich

małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

15.Uczestnik jest zobowiązany zapewnić, aby autorzy zgłaszanej relacji wyrazili zgodę na korzystanie

z niej zgodnie z postanowieniami wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych
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samych warunkach.

16.Uczestnik jest również zobowiązany zapewnić, aby wszystkie osoby uwiecznione na fotografiach

i/lub nagraniach (lub ich przedstawiciele ustawowi – gdy dotyczy) wyraziły zgodę na nagrywanie

i następnie rozpowszechnianie ich wizerunków w celach promocyjnych. 

17.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  Dane przetwarzane są w celu
przeprowadzenia Konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie
danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej
danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
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