REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS
”#SAFErzy”

§ 1 Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
2. Adres Organizatora: ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

§ 2 Cel Konkursu
1.

Podniesienie poziomu wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa w sieci;

2.

Zachęcenie młodych ludzi do realizacji kreatywnych zadań, rozwijania własnych pasji,
umiejętności twórczych;

3.

Zaktywizowanie rodziców do zwrócenia szczególnej uwagi na swoje pociechy;

4.

Kształtowanie

właściwych

postaw

wśród

dzieci

i

młodzieży,

budowanie

poczucia

odpowiedzialności;
5.

Realizacja działań prewencyjno-profilaktycznych z gronem pedagogicznym w zakresie
cyberzagrożeń;

6.

Kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

§ 3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs kierowany jest do dzieci w 3 kategoriach wiekowych:
1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
3. uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej.
2. Zasady udziału w konkursie:
I. zadaniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest
stworzenie PLAKATU propagującego bezpieczne korzystanie z sieci internetowej. Praca
może obrazować również zagrożenia, z jakimi związane jest niewłaściwe korzystanie z
Internetu.
•

plakat może być pracą indywidualną lub zbiorową (do 3 współtwórców);

•

format A4;

•

technika wykonania pracy plastycznej - kredka, ołówek, farby, pastele, wyklejanka itp.;

•

zeskanowaną

pracę

w

formacie

www.prewencja@ld.policja.gov.pl.

W

pdf
temacie

należy

przesłać

wiadomości

na

należy

adres
wpisać

KONKURS ”#SAFErzy”;
•

do wiadomości należy dołączyć „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” stanowiący
załącznik do niniejszego Regulaminu;

•

w przypadku pracy zbiorowej „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” wymagany jest od
każdego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

II. zadaniem uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest
stworzenie KOMIKSU/ HISTORYJKI OBRAZKOWEJ

propagującej bezpieczne

korzystanie z sieci internetowej. Praca może obrazować również zagrożenia, z jakimi związane
jest niewłaściwe korzystanie z Internetu.
•

komiks/historyjka obrazkowa może być pracą indywidualną lub zbiorową (do 3
współtwórców);

•

jedna praca konkursowa powinna stanowić zamkniętą całość o objętości od 3 do 6 stron
formatu A4;

•

każdy rysunek komiksu powinien zawierać krótki tekst np. dialog, rymowankę, itp.

•

technika wykonania pracy - kredka, ołówek, farby, pastele, wyklejanka itp.;

•

zeskanowaną

pracę

w

formacie

www.prewencja@ld.policja.gov.pl.

W

pdf
temacie

należy

przesłać

wiadomości

na

należy

adres
wpisać

KONKURS ”#SAFErzy”;
•

do wiadomości należy załączyć „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” stanowiący
załącznik do niniejszego Regulaminu;

•

w przypadku pracy zbiorowej „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” wymagany jest od
każdego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

III. zadaniem uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej uczestniczących w konkursie jest
stworzenie krótkiego nagrania w formie TELEDYSKU/SPOTU propagującego bezpieczne
korzystanie z sieci internetowej. Dzieło może prezentować również zagrożenia, z jakimi
związane jest niewłaściwe korzystanie z Internetu, jak im przeciwdziałać, alternatywne
metody spędzania wolnego czasu.
•

nagranie może być pracą indywidualną lub zbiorową (do 3 współtwórców);

•

czas trwania ok. 1 minuty;

•

rozmiar pliku max. do 30 MB;

•

teledysk/spot należy przesłać na adres www.prewencja@ld.policja.gov.pl. W temacie
wiadomości należy wpisać KONKURS ”#SAFErzy”;

•

do wiadomości należy załączyć „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” stanowiący
załącznik do niniejszego Regulaminu;

•

w przypadku pracy zbiorowej „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…” wymagany jest od
każdego rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

3.

Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria:
•

zgodność pracy z tematem;

•

właściwe dostosowanie formy pracy do grupy wiekowej;

•

oryginalność zaprezentowanego zagadnienia.

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.
5. „Formularz zgłoszeniowy do konkursu…”jest wymogiem formalnym, jego brak spowoduje
odstąpienie od procedury konkursowej.
6. Pliki z pracami konkursowymi należy przesyłać na adres www.prewencja@ld.policja.gov.pl
do dnia 17 marca 2021r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac konkursowych.
Informacja zostanie wówczas zamieszczona na stronie Wydziału Prewencji KWP w Łodzi
https://lodzka.policja.gov.pl/el2/.

§ 4 Kryteria oceny prac
1. Oceny prac Konkursu dokona komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Wydziału Prewencji
KWP w Łodzi.
2. Komisja oceniać będzie:
•

zgodność pracy z tematyką konkursu,

•

wartość merytoryczną,

•

kreatywność i pomysłowość.

•

walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, wkład pracy

§ 5 Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 marca 2021 r.
2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora,
https://lodzka.policja.gov.pl/.

3. W każdej kategorii wiekowej przyznawane będzie I miejsce i wyróżnienie.
4. Upominek policyjny zostanie przesłany Zwycięzcom pocztą.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator niezwłocznie przekaże e-mail, z prośbą
o wskazanie w odpowiedzi adresu do doręczenia przesyłki.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania przesłanych prac oraz wykorzystywania ich
w całości lub w części podczas prowadzonych działań profilaktycznych.

§ 6 Ochrona danych osobowych
1.
2.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,
ul. Lutomierska 108/112, kod 91-048.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – iod@ld.policja.gov.pl

Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz publicznej promocji i sprawozdawczości Konkursu.
Zakres danych określają formularze zgłoszeniowe do Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie uzyskanej zgody wyrażonej
poprzez przystąpienie do konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
5. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.
7. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
ma prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres
3.

wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich
przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do
Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

