
 

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: 

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, 

kl. IV – VI - praca ma zostać wykonana na trzech kartkach A5, pierwsza 

ma zawierać stronę tytułową, a pozostałe mają składać się z historyjki 

obrazkowej w ilości minimum 10 sekwencji, 

kl. VII – VIII - praca ma zostać wykonana na czterech kartkach A5, pierwsza 

ma zawierać stronę tytułową, a pozostałe mają składać się z historyjki 

obrazkowej w ilości minimum 12 sekwencji. 

7. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

 I kategoria uczniowie klas I – III, 

 II kategoria uczniowie klas IV – VI, 

 III kategoria uczniowie klas VII – VIII. 

8. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. 



9. 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). Pracę należy dostarczyć 

do dnia 31.05.2021r. do punktu obsługi interesanta Komendy Powiatowej 

Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 44,  bądź przesłać pod ten 

sam adres z dopiskiem Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii. 

10. Kryteria oceny pracy: 

 przedstawienie tematu w sposób interesujący, skłaniający do refleksji, 

 estetyka, 

 samodzielność; 

11. Prace konkursowe będzie oceniać komisja Konkursowa, którą powoła 

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim. 

12. Nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca, 

w każdej kategorii wiekowej, o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu 

przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkoły. 

13. Złożone prace konkursowe staną się własnością organizatorów oraz mogą być 

wykorzystane i udostępniane jako materiały profilaktyczne. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

 


