
REGULAMIN KONKURSU 
„BEZPIECZNIE W WIRTUALNYM ŚWIECIE” 

 
 

1. Organizator: 
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 
ul. Nowy Świat 30 
33-100 Tarnów 
tel. 14 621 73 90 
www.bpt.edu.pl 
 

2. Uczestnicy:  
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu subregionu tarnowskiego (Tarnowa 
oraz powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego) w dwóch przedziałach wiekowych:  

 klasy 1-4;  

 klasy 5-8. 
 

3. Cel konkursu: 

 promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera;  

 popularyzacja wiedzy na temat Internetu i związanych z nim zagrożeń;  

 wspieranie rozwoju zdolności plastycznych i kreatywności uczniów;  

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa; 
 włączenie dzieci i młodzieży w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.  

 
4. Zasady uczestnictwa: 

 
Dla uczniów klas 1-4:  
 Zadaniem uczestnika jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki nawiązującej do hasła 

konkursu:„Bezpiecznie w wirtualnym świecie”. 

 Uczestnik może zgłosićwyłącznie 1 pracę konkursową. 

 Rozmiar i kształt zakładki może być dowolny. 

 Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, wyklejanie, wycinanie itp.).  
 Zakładka musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

 Dane wymagane do zamieszczenia na zakładce:  
o Napis: Dzień Bezpiecznego Internetu 2022; 
o Hasło konkursu: „Bezpiecznie w wirtualnym świecie”; 
o Informacje o tym, co wolno i czego nie wolno robić podczas korzystania z Internetu; 
o Podpis autora (imię i nazwisko ucznia). 

 
Dla uczniów klas 5-8:  
 Zadaniem uczestnika jest stworzeniememu internetowegonawiązującego do hasła konkursu: 

„Bezpiecznie w wirtualnym świecie”. 

 Uczestnik może zgłosićwyłącznie 1 pracę konkursową. 

 Mem powinien składać się ze zdjęcia i nawiązującego do niego komentarza tekstowego. 

 Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać zasady, o których należy 
pamiętać, aby korzystanie z Internetu było bezpieczne. 

 Mem nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych i uznanych powszechnie za naganne oraz nie 
może naruszać praw osób trzecich. 

 Praca zgłoszona na konkurs musi być autorskim pomysłem uczestnika, a nie odwzorowaniem memów 
znajdujących się w sieci.  

 Mem może być wykonany przy użyciu programu komputerowego lub generatorów memów dostępnych 
w Internecie. 

 Mem należy zapisać w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG lub PNG a w nazwie pliku wpisać 
imię i nazwisko. 

 
 



 
4. Termin, sposób i miejsce dostarczenia prac: 

 
 Prace konkursowe należy dostarczyć do Organizatora do 21 lutego 2022 r. (liczy się data wpłynięcia pracy 

do Organizatora). 
 Zakładkę do książkinależy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs:Bezpiecznie w wirtualnym świecie” na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy 
Świat 30, 33-100 Tarnów, Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. Do koperty należy dołączyć:  

o wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1); 
o podpisaneZgody na udział w Konkursie oraz Zgody na przetwarzanie danych niepełnoletniego 

uczestnika Konkursu (załącznik nr 2). 
 Mem internetowy należy przesłać na adres mailowy: konkursinternet@bpt.edu.pl wpisując w temacie 

wiadomości: „Konkurs na mem internetowy”. Do pracy należy dołączyć elektroniczną wersję (skan lub 
zdjęcie): 

o wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1); 
o podpisaneZgody na udział w Konkursie oraz Zgody na przetwarzanie danych niepełnoletniego 

uczestnika Konkursu (załącznik nr 2). 

 Prace niepodpisane i bez wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę. 
 
     5.    Kryteria oceny:  

 zgodność z tematem konkursu i jasność przekazywanych treści o zasadach bezpieczeństwa w Internecie;  

 pomysłowość i oryginalność;  

 estetyka wykonania i walory artystyczne;  

 wkład pracy i samodzielność. 
 
     6.    Jury i nagrody: 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 Odbiór nagród przez laureatów odbędzie się w ustalonym terminie, o czym zostaną poinformowani drogą 
mailową lub telefoniczną. 
 

     7.    Wyniki konkursu: 
 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 28 lutego 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie ul. Nowy 

Świat 30. 
 Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie biblioteki oraz w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram). 
 Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora, na stronie biblioteki 

oraz w mediach społecznościowych. 
 

     8.    Dodatkowe informacje: 
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem Zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnikaprzez Organizatora do celów organizacyjnych. 

 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z wyłączeniem 
warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestracji Konkursu oraz rozpowszechniania 
wizerunku uczestników w na stronach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do 
Konkursu w celu promocji Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. 

 
 
 

  



 
 Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 

 
 
 

Formularz zgłoszeniowy 
 

 
Proszę wypełnić wszystkie pola. W rubryce „Imię i nazwisko opiekuna” należy wpisać dane osoby zgłaszającej 
uczestnika do konkursu (nauczyciel lub rodzic / opiekun prawny). 

 

Imię i nazwisko uczestnika*  

Klasa  

Nazwa i adres szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna  

E-mail opiekuna**  

Telefon opiekuna**  

 
* Na podstawie oświadczenia  
Oświadczam, że posiadam stosowne zgody od osoby biorącej udział w Konkursie „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 
od rodzica/opiekuna prawnego.  
 
 
Data …………………………                                  Podpis…………………………. 
 
 
** Na podstawie zgody opiekuna zgłaszającego udział Konkursie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu nr telefonu, adresu e-mail, w celu kontaktu z 
uczestnikiem w sprawach realizacji Konkursu „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 
 
 
Data  ………………………..                                    Podpis ……………………….. 
 
 
 
 
 
  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Konkursie „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 

 
Zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO.  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-
100 Tarnów.   

2. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod numerem 
telefonu 14 621 73 90 lub pisząc na adres e-mail: iod@bpt.edu.pl.   

3. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz zapis jego przebiegu w celach 
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej w 
Tarnowie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody na podanie danych osobowych (art. 6 ust1 lit a RODO). 
Zgody od uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych pozyskuje opiekun zgłaszający udział w 
Konkursie.  

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
7. Dane osobowe będą gromadzone przez okres 2 lat oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 

archiwizowania dokumentów.  
8. Uczestnik oraz rodzic/opiekun ma prawo do dostępu do danych osobowych (art.15 Rozporządzenia), do ich 

sprostowania (art.16 Rozporządzenia), usunięcia (art.17 Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania (art.18 
Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art.20 
Rozporządzenia).  

9. Uczestnik oraz rodzic/opiekun ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik oraz rodzic/opiekun ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.   
12. Dane osobowe nie będą profilowane.    

 
  

  



 Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 

 
 
 
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w organizowanym przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Tarnowie Konkursie „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......….............................................................................................................. 
 (imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie „Bezpiecznie w wirtualnym świecie”. Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. 

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

     Data                             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 
 
Zgoda na przetwarzanie danych niepełnoletniego uczestnika w organizowanym przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie Konkursie „Bezpiecznie w wirtualnym świecie” 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa w Konkursie „Bezpiecznie 
w wirtualnym świecie”. Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. 

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

     Data                             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych niepełnoletniego uczestnika Konkursu „Bezpiecznie w 
wirtualnym świecie” w celu opublikowania listy laureatów oraz zdjęć pracy konkursowej 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka w celu opublikowania listy laureatóworaz zdjęć 
pracy konkursowejKonkursu „Bezpiecznie w wirtualnym świecie”. Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.  
 
 
 
……………………………………….    …………………………………………… 

     Data                             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku niepełnoletniego uczestnika Konkursu „Bezpiecznie w 
wirtualnym świecie” 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie wizerunku mojego dzieckautrwalonego 
podczas Konkursu „Bezpiecznie w wirtualnym świecie”, którego będzie uczestnikiem nastronie i w mediach 
społecznościowych biblioteki w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Zapoznałem/łam się 
zregulaminem Konkursu i klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przezBibliotekę 
Pedagogiczną w Tarnowie. 
 
 
 
……………………………………….    …………………………………………… 

     Data                             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  


