
Regulamin Konkursu Profilaktycznego 

 „Cyber-Bezpieczniaki” 

 

 

1. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, koordynator: Wydział ds. 

Wykroczeń, Nieletnich i Patologii. 

2. Praca związana z tematyką bezpieczeństwa w sieci Internet. 

3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII. 

4. Czas trwania konkursu: 15.04.2021r. - 31.05.2021r. 

5. Cele konkursu:  

 propagowanie prawidłowych zasad dotyczących korzystania z sieci internetowej, 

 poszerzenie wiedzy oraz uświadomienie uczniów jakie mogą napotkać zagrożenia               

w Internecie tzw. cyberprzestępczość – cyberprzemoc, tj. prześladowanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób, kontakt z nieznajomymi, oszustwa, udostępnianie danych 

osobowych, szeroko rozumiana patologia propagowana przez niektórych „twórców”           

w serwisach internetowych dotycząca przemocy, uzależnień od alkoholu i substancji 

psychoaktywnych, 

 pobudzenie kreatywności i twórczości; 

6. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formie komiksu: 

a. kl. I – III – praca ma zostać wykonana na dwóch kartkach A4, pierwsza ma zawierać 

stronę tytułową, a druga ma składać się z historyjki obrazkowej w ilości 6 sekwencji. 

7. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. 

8. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem oraz załączyć 

oświadczenie o zgodzie na udział i przetwarzaniu danych osobowych (załącznik 1- można 

wypisać odręcznie).  

9. Etap szkolny:  

 Do dnia 25.04.2021r zgłosić wychowawcy klasy chęć uczestnictwa w konkursie. 

 Pracę należy dostarczyć do dnia 24.05.2021r. do szkoły podstawowej i zostawić przy 

wejściu głównym - portiernia (jeśli będziemy uczestniczyć w systemie zdalnym), lub do 

wychowawcy klasy (jeśli wrócimy do pracy stacjonarnej). 

10. Kryteria oceny pracy: 

 przedstawienie tematu w sposób interesujący, skłaniający do refleksji, 

 estetyka, 

 samodzielność; 

11. Załącznik z informacją dostępny na stronie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

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

        (imię, nazwisko uczestnika)                                                             (miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka………….….……………………….….….….….…..…..……………………………. w 

konkursie profilaktycznym „Cyber-Bezpieczniaki” organizowanym przez Komendę Powiatową 

Policji w Mińsku Mazowieckim i akceptuję Regulamin Konkursu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora 

konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( 

Dz. Urz. UE L 119/1 z2016r., z późn. zm.), jak również wyrażam zgodę na zamieszczenie danych 

osobowych autora pracy zawartych w pkt. 9 regulaminu ( imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły ) na 

stronie internetowej organizatora konkursu. 

 

 

 

 

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

                 (data i podpis rodzica) 

 


