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Załącznik 1

Drodzy Uczniowie!
Czy wiecie, że istnieje kraina, w której wszyscy dbają o swoją prywatność?
Jej mieszkańcy nie obrażają się na portalach społecznościowych. Z rozwagą korzystają
z komputerów, tabletów i smartfonów. Chronią swoje dane osobowe i dbają o wizerunek w internecie.
Są dla siebie mili i nie hejtują…
Jednak pewnego dnia to się zmienia…
Jeżeli jesteś kreatywny i masz głowę pełną pomysłów, zapraszamy Cię do udziału w konkursie.
Napisz opowiadanie i wygraj publikację swojej pracy w książce, którą przygotujemy w ramach realizacji projektu.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Pewnego dnia w Danolandii...”
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji szkolnego projektu
Udany Oficjalny Debiut Oryginalny
Projekt jest częścią składową realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 360
Ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

I. Postanowienia ogólne:
Hasło konkursu:
Adresaci:

„Pewnego dnia w Danolandii…”
Uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie

II. Temat Konkursu
Tematem Konkursu jest napisanie w języku polskim opowiadania prozą. Jego akcja może się toczyć
w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.
Inspiracją powinny być zagadnienia związane z promowaniem ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa w internecie oraz ochroną wizerunku, cyberprzemocą, hejtingiem, itp.
III. Cel Konkursu:
Głównym celem Konkursu jest napisanie opowiadania promującego potrzebę ochrony danych
osobowych, ochronę wizerunku i bezpiecznego korzystania z internetu itp.
Cele szczegółowe:
1. Popularyzowanie zagadnień związanych z potrzebą dbałości o dane osobowe i ochroną wizerunku
w internecie.
2. Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów w celu uniknięcia zagrożeń wynikających
z niewłaściwej ochrony danych osobowych i wizerunku.
3. Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
4. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
5. Stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.
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IV. Uczestnicy konkursu:
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Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 360
V. Zasady Konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie w języku polskim opowiadania prozą
z dialogami. Jego akcja może się toczyć w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.
2. Napisany tekst musi być samodzielną pracą, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną
w konkursach literackich.
3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie o objętości ok. 4,5 – 5 tys. znaków ze
spacjami (ok. 1 – 1,5 strony A4) wydruku komputerowego.
4. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedno opowiadanie.
VI. Termin i miejsce składania prac
Pracę należy zgłaszać do nauczyciela języka polskiego w terminie do 15 marca 2019 r.
VII. Kryteria oceny i tryb wyboru zwycięzcy
1. Prace oceniane będą pod względem:
 zgodności z tematyką;
 twórczego charakteru utworu;
 poprawności stylistycznej i językowej;
 poziomu literackiego;
 samodzielności i oryginalności;
2. Prace literackie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 marca 2019 r. podczas
uroczystego podsumowania projektu: Udany Oficjalny Debiut Oryginalny Wyniki zostaną
również opublikowane na stronie internetowej szkoły.
4. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna.
5. Dla uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy.
6. Dodatkową nagrodę stanowi publikacja zwycięskich prac w książce wydanej z tej okazji.
Zgłaszając pracę na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikację opowiadania w książce oraz na
stronie internetowej szkoły bez prawa do wynagrodzenia. Przewidujemy publikację najlepszych prac
z każdej klasy oraz nagrodzonych pierwszą, drugą i trzecią nagrodą.
Publikacja uzależniona jest od pozyskania środków na ten cel.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza, że nie naruszył on praw autorskich innych
osób.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie,
jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
1. Koordynator programu „Twoje dane – twoja sprawa” - Anna Lewandowska,
2. Nauczyciele języka polskiego - Klaudia Gontarska, Ewa Kędzior, Wioleta Kesik,
3. Wychowawcy klas.
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