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Regulamin udziału w konkursie  

„Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje.” 

 

1. Organizator:  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg 

Dane kontaktowe tel. 15 847 94 10, kom. 531 709 307, fax. 15 847 94 11, e-mail: 

poradnia@oswiata.tarnobrzeg.pl      - zwany dalej poradnią. 

2. Celem konkursu promowanie postaw dotyczących higieny cyfrowej i bezpiecznego 

użytkowania internetu. 

3. Zadaniem uczestników jest przedstawienie alternatywnych form spędzania czasu poza 

siecią, które są związane z ich zainteresowaniami, pasjami i hobby.  

4. Konkurs jest jednoetapowy i indywidualny (uczniowie wykonują pracę samodzielnie  

i indywidualnie). 

5. W ramach oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa składająca się z min. 3 

osób, w tym pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnobrzegu. 

6. Spośród złożonych prac zostanie wyłonione grono zwycięzców. 

7. Możliwe są także w zależności od decyzji komisji wyróżnienia. 

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

9. Prace konkursowe wraz z danymi dziecka, które jest autorem pracy mogą zostać 

umieszczone na stronie poradni/ w mediach społecznościowych. Prace zwycięzców 

zostaną umieszczone na stronie poradni/ w mediach społecznościowych. 

10. Dla zwycięzców/ osób wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla 

wszystkich uczestników dyplomy.  

11. Termin ogłoszenia konkursu 24 stycznia 2022 r.  

12. Informacja o konkursie zostanie rozesłana do wiadomości szkół, których poradnia 

obejmuje swoim zasięgiem, a także na stronie internetowej poradni i  w mediach 

społecznościowych. 

13. Termin składania  prac do poradni: od 01.02. 2022 do 07.03.2022 r. 

14. Termin oceny prac i rozstrzygnięcia konkursu do końca 31 marca 2022 r.  

15. Nagrody dla zwycięzców odbierają osoby zgłaszające lub rodzice/opiekunowie prawni 

za potwierdzeniem odbioru z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Kościuszki 

30, 39-400 Tarnobrzeg, po uprzednim umówieniu się telefonicznym  w terminie 14 dni 

od ogłoszenia wyników konkursu. 

16. Dyplomy dla wszystkich uczestników odbierają osoby zgłaszające lub 

rodzice/opiekunowie prawni za potwierdzeniem odbioru z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, po uprzednim umówieniu się 

telefonicznym  w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

17. Informacje i warunki udziału w konkursie: 

 Temat konkursu „Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, 

hobby, pasje.” 

 Technika wykonania prac dowolna, format A4, A3. 

 Każdy praca powinna posiadać  temat (tytuł). 

 Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę. 

 Zgłoszenia na konkurs dokonuje rodzic, nauczyciel, wychowawca, pedagog, 

pracownik szkoły.  
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 Pytania można zgłaszać pod adresem: poradnia@oswiata.tarnobrzeg.pl 

 Złożenie pracy w siedzibie organizatora wraz z kartą zgłoszeniową. 

18. Prace niezawierające karty zgłoszeniowej lub innych elementów opisanych  

w regulaminie nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

19. Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu stanowi karta zgłoszeniowa do konkursu. 

 

Załączniki Konkursu: 

Zał. 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ I – VIII  „Higiena 

cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje”. 

Zał. 2. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PRACĘ, RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU W SPRAWIE ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Zał. 3.   
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie  

pt. „Higiena cyfrowa – co robisz offline? Twoje zainteresowania, hobby, pasje.”, którego 

organizatorem  jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu. 
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