
 

 
Regulamin konkursu  

,,Żyj bezpiecznie”  
  

Cele konkursu: 

 Zwiększenie świadomości społecznej w związku z zagrożeniami wynikającymi z 
pandemii  koronawirusa.  

 Rozpowszechnienie wiedzy o sposobach zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa i obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeostwa.  

 Profilaktyka uzależnieo od środków psychoaktywnych.  
 Uświadomienie zagrożeo wynikających z sięgania po papierosy, alkohol, 

dopalacze, narkotyki i inne środki psychoaktywne.  
 Profilaktyka uzależnieo od Internetu, gier komputerowych, itp.  
 Uświadomienie zagrożeo wynikających z nadużywania komputera, telefonów 

komórkowych, itp.  
 Uświadomienie zagrożeo wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z 

portali społecznościowych.  
 Przeciwdziałanie agresji i wszelkim przejawom przemocy, w tym 

cyberprzemocy.  
 Bezpieczeostwo w ruchu drogowym.  
 Propagowanie zdrowego stylu życia.  
 Rozwijanie kreatywności, zdolności i talentów.  

  

Forma konkursu: 

Praca konkursowa może byd wykonana w następującej formie wyrazu:  
 plakat,  
 komiks,  
 film,  
 piosenka,  
 prezentacja multimedialna.  
  

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZSP Nr 2 w Bełchatowie.  
2. Uczestnicy wykonują pracę na wybrany temat odpowiadający celom konkursu.  
3. Prace konkursowe należy wykonad w wybranej formie zgodnie z załączonymi 

zasadami.  
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie za udział w konkursie.  
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  



6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
7. Prace wykonane wg poniższych wytycznych należy przekazad organizatorom  do 30 

kwietnia 2021r. w następujący sposób:   

 wysład na jeden z podanych adresów 
mailowych: a.langkamer@zsp2bel.pl, m.kaczmarek@zsp2bel.pl, r.forusinska@zsp2
bel.pl, w.cieslik@zsp2bel.pl,  

 złożyd w sekretariacie ZSP nr 2 w Bełchatowie.  
8. Do konkursu mogą byd zgłoszone wyłącznie prace autorskie nigdzie niepublikowane, 

które nie brały udziału w innych konkursach.  
9. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorom bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z prac konkursowych w celach profilaktyczno – edukacyjnych oraz 
promocyjnych.  

10. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeo 
względem organizatorów z tytułu wykorzystania przez nich pracy konkursowej lub z 
tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.  

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych prac na stronach 
internetowych organizatorów, w mediach i w trakcie prezentacji publicznych.  

12. Zabronione jest i stanowi naruszenie regulaminu, przesyłanie 
na konkurs prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 
godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.  

13. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 
posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich 
osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione 
oraz innych dóbr prawnie chronionych.  

14. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to 
wyraził jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu.   

15. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego 
regulaminu.  

 

Kryteria oceniania 

  

1. Ocenie zostaną poddane następujące kryteria:  
 treści,  
 estetyka wykonania,  
 pomysłowośd i oryginalnośd,  
 sposób oddziaływania na odbiorcę.  

  
  

Zasady wykonania plakatu 

  
1. Dowolna technika wykonania.  
2. Format A3, jeśli plakat zostanie wykonany w wersji papierowej. Do organizatora 

konkursu można przesład zdjęcie swojej pracy.  
3. Plakat musi zawierad hasło przewodnie.  
4. Autorem plakatu może byd tylko jeden uczestnik konkursu.  
5. Na plakacie należy zamieścid imię i nazwisko autora oraz symbol klasy.  
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Zasady wykonania komiksu 

  
1. Komiks może byd wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic, projekt 

graficzny stworzony przy pomocy dowolnych programów komputerowych) z użyciem 
dowolnej ilości kolorów i znaków.  

2. Wersja papierowa komiksu musi byd zaprezentowana na pojedynczej planszy w 
formacie A2. Do organizatora konkursu można przesład zdjęcie swojej pracy.  

3. Komiks powinien byd dziełem oryginalnym zawierającym tytuł.  
4. Autorem komiksu może byd tylko jeden uczestnik konkursu.  

 

Zasady wykonania filmu 

  
1. Prace mogą byd wykonane przez uczniów indywidualnie lub w parach.  
2. Jeden uczeo może byd autorem lub współautorem tylko jednego filmu.  
3. W konkursie mogą brad udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany 

samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu 
komórkowego, tabletu, iPhona, smartfona itp. Filmiki można edytowad w dostępnych 
programach do edycji wideo. Filmik nie może byd dziełem profesjonalisty.  

4. Filmy muszą spełniad następujące wymagania techniczne:  
a) długośd filmu 1- 3 min.,  
b) film musi zawierad napisy początkowe i koocowe,  
c) filmy należy zapisad w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4, VCD 

lub innym umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.  
5. Podczas realizacji filmu należy przestrzegad zasad sanitarno – epidemiologicznych.  
6. Autor filmiku oświadcza, że osoby, których wizerunki zostały umieszczone w dziele w 

formie innej niż grupowa wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 
ich wizerunku.  

  
Zasady wykonania piosenki 

  
1. Piosenka może byd wykonana  w dowolnym stylu  muzycznym wybranym przez 

uczestnika konkursu, z użyciem dowolnych instrumentów lub  
podkładów muzycznych. Dowolna jest liczba użytych instrumentów.  

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyd do organizatora jedną piosenkę.  
3. Piosenka może byd wykonana solo lub w duecie.  
4. Piosenka konkursowa powinna się składad co najmniej z 2 strof.  
5. Do organizatora konkursu należy  przesład tekst piosenki  drogą elektroniczną oraz  

nagranie wykonania  piosenki konkursowej (plik).  
6. Piosenka musi mied  nadany tytuł.  

 
 

Zasady wykonania prezentacji multimedialnej 
  

1. Prezentację multimedialną należy przygotowad w programie Power Point.  
2. Uczestnik konkursu może złożyd jedną pracę.  
3. Prezentacja multimedialna powinna zawierad nie mniej niż 15 slajdów.  



4. Na pierwszym slajdzie należy zamieścid nazwę konkursu, imię i nazwisko autora 
pracy, nazwę szkoły. Ostatni slajd powinien zawierad bibliografię (źródła, z których 
korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe). Jeżeli 
źródła są elektroniczne, autor zobowiązany jest do podania linków do tych treści.  

5. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna byd zapisana w formacie 
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z 
rozszerzeniem *.ppt, *.pptx).  

 

 

  

Organizator konkursu  
Zespół Wychowawczy ZSP nr 2 w Bełchatowie  

 


