
 

             Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

                          KODOWANIE   W  PROGRAMIE  SCRATCH  

       „STOP  CYBERPRZEMOCY” 

 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i wyobraźni 

uczniów oraz inicjowanie  i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do 

zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz 

promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII SP. 

 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują historyjkę obrazkową (animację) w programie 

SCRATCH na temat przeciwdziałania cyberprzemocy. Wskazują zagrożenia 

i korzyści związane z korzystaniem z Internetu. 

 

3. Historyjka powinna być spójna i logiczna oraz posiadać świat przedstawiony (miejsce 

akcji, bohaterów, wydarzenia ułożone w porządku chronologicznym, musi zawierać 

dialogi między postaciami). 

 

4. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Animacja nie może być modyfikacją 

innych projektów, ma uruchamiać się po kliknięciu na „strzałkę”. Materiały 

wykorzystane w pracy mogą pochodzić z biblioteki dostępnej w programie lub zostać 

wykonane własnoręcznie   w Scratchu. 

 

Gotowe projekty, w wersji elektronicznej, oraz  zgody  na udział  w konkursie 

(załącznik nr 1 i  nr 2)  należy przesyłać na adres szkoły: 

 

Szkoła Podstawowa nr 35  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej 

ul. Zielonogórska 23 

40 – 710 Katowice  

  z dopiskiem konkurs informatyczny  

 

5. Termin składania prac:  28.02.2020,  ogłoszenie wyników  06.03.2020. 

Najlepsze wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły 

(www.sp35.katowice.pl). 

 

6. Werdykt komisji jest ostateczny   

Osoby biorące udział w konkursie, wyrażają dodatkową zgodę na publikację swoich 

prac przez organizatorów oraz przetwarzanie i publikację danych osobowych 

uczestnika. 

 

7. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą. 

 

Serdecznie zapraszam do udziału –  Anna Noworzyn 

 
 

Załącznik nr 1 

 

 

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka 

 

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

(Imię i nazwisko autora pracy) 

 

w Międzyszkolnym Konkursie 

KODOWANIE   W  PROGRAMIE  SCRATCH   

„STOP  CYBERPRZEMOCY” 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu  Informatycznego. 

 

Oświadczam, że projekt  jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej  w innych konkursach 

i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez organizatora konkursu. 

 

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

(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy) 

 

Załącznik nr 2 

 

Zgoda opiekuna  prawnego autora pracy 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka 

 

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

(Imię i nazwisko dziecka) 

 

autora pracy w związku z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie 

KODOWANIE   W PROGRAMIE  SCRATCH  

„STOP  CYBERPRZEMOCY” 

 

we  wszelkich  ogłoszeniach, informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam  również 

zgodę na przetwarzanie przez  organizatorów konkursu umieszczonych danych  osobowych,    

w zakresie  prowadzenia  i  realizacji  konkursu. 

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

(Data i czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy) 

 


