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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO 

„WOLNI OD CYBERUZALEŻNIEŃ”   

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie ma 

zaszczyt zaprosić uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do 

wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie „Wolni od cyberuzależnień” zwanym 

dalej „K o n k u r s e m ”.  

 

§ 1  

Organizator konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w 

Radzyminie 

ul. M. Konopnickiej 24 

05-250 Radzymin 

sp2radzymin@radzymin.pl 

tel. 22 786 50 30 

zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Mostył – psycholog szkolny. 

 

§ 2  

Cele konkursu  

Celem konkursu jest: 

1. Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń wynikających z cyberuzależnień,  
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2. Kształtowanie umiejętności rozsądnego korzystania z nowych technologii wśród dzieci i 

młodzieży, 

3. Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży alternatywnymi formami spędzania czasu 

bez Internetu, 

4. Promowanie zdrowego stylu życia, poprzez upowszechnianie wzorców i postaw 

prozdrowotnych,  

5. Kształtowanie kreatywności, wyobraźni uczniów; 

 

§ 3  

Uczestnicy  

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 

Gminy Radzymin.  

§ 4  

Prace konkursowe  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

1. Przygotowanie pracy plastycznej w formie: plakat w formacie A3 wykonany dowolną 

płaską techniką plastyczną; 

2. Na odwrocie praca powinna zawierać następujące dane:  

imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, do której uczęszcza.  

3. Autorem pracy może być jedna osoba. 

4. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace własnego autorstwa uczestników.  

5. Prace należy składać w pokoju pedagogów w Szkole Podstawowej nr 2 im. księżnej 

Eleonory Czartoryskiej, przy ul. Marii Konopnickiej 24, 05-250 Radzymin lub przesłać 

pocztą na powyższy adres z dopiskiem: konkurs „Wolni od cyberuzależnień”. 

6. Prace należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2023 r.  

7. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie (w 

przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego). 

 

§ 5  

Przebieg konkursu  

1. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej.  

2. Komisja oceniać będzie:  

- zawartość merytoryczną, 

- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,  
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- formę estetyczną pracy; 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 03 marca 2023 r. 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły http://sp2radzymin.radzymin.pl/ 

4. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie I, II i III miejsca oraz za wyróżnienie. 

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. 

5. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 09 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej  

nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.  

 

§ 6  

Uwagi końcowe  

1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

3. Regulamin wraz załącznikami zamieszczony będzie na stronie internetowej szkoły: 

www.sp2radzymin.radzymin.pl oraz przesłany do szkół z gminy Radzymin.  

4. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora. Autorzy prac 

przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła. 

5. Do każdej pracy należy dołączyć: 

a) Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do konkursu  „Wolni od cyberuzależnień”. 

b) Załącznik nr 2 – Zgoda na udział w konkursie pt. „Wolni od cyberuzależnień”. 
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