
MIEJSKI PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 NA ROK 2022 R.
  

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW
KLAS I – IV SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH pn. „#Nie lajkuj hejtu”

 
Postanowienia ogólne:
Konkurs  organizowany jest  w związku z  realizacją  Programu zapobiegania  przestępczości  oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 r. oraz obchodami Tygodnia
Bezpiecznego  Internetu.  Organizacja  konkursu  ma  na  celu  podniesienie  bezpieczeństwa  w
Internecie.

Organizatorzy:
•Komenda Miejska Policji w Katowicach,
•Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
•Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
•Rada Pedagogów w Katowicach
•Pałac Młodzieży w Katowicach
•Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 5 w Katowicach

Cele konkursu:
1. Podniesienie bezpieczeństwa w Internecie. 
2. Zapobieganie cyberprzestępstwom, w tym przemocy oraz mowy nienawiści (tj. 

nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, jak również przestępstw 
polegających na propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych) popełnianych za 
pośrednictwem  Internetu.

3. Promowanie zachowań chroniących przed zagrożeniami w Internecie, w tym  
antydyskryminacyjnych oraz rozwijających umiejętności tolerancji.

4. Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie graficznej lub 
spotu/animacji.

Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  klas I – IV.
 
Opis zadania konkursowego:

1. Wykonanie infografiki lub spotu/animacji informującej o wybranym zagrożeniu w 
Internecie (wymienione w celach konkursu pkt 2), a także prezentującej propozycje 
zachowań chroniących przed tego rodzaju zagrożeniami. 

2. Dane techniczne pracy konkursowej: 
• infografika: wielkość w formacie A3, technika wykonania -  grafika komputerowa, pracę 

należy zapisać w  formacie PDF lub
• spot/animacja: w jakości HD (nie mniejszej niż 720 pikseli), czas maksymalny do 30 

sekund, technika wykonania – dowolna, pracę należy zapisać w formacie AVI lub MPEG-4.
3. Na pracy konkursowej, w infografice – na dole lub w spocie/animacji na końcu, należy 

umieścić logo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (załącznik nr 6), logo Urzędu 
Miasta w Katowicach (załącznik nr 7) oraz imię i nazwisko autora pracy wraz z nazwą 
szkoły, której jest uczniem.



Uwaga! NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW
OBJĘTYCH PRAWAMI AUTORSKIMI!

 
Warunki uczestnictwa:

1. Praca konkursowa powinna być wykonana przez ucznia indywidualnie i samodzielnie 
(jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę konkursową).

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione dokumenty:
a) metryczkę zgodnie z wzorem (załącznik nr 1).
b) klauzulę informacyjną dla rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2) lub klauzulę 
informacyjną dla dorosłego uczestnika konkursu wyrażającego zgodę na przetwarzanie 
własnych danych osobowych (załącznik nr 3),

c) oświadczenie rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na przekazanie praw autorskich pracy 
konkursowej niepełnoletniego uczestnika konkursu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach (załącznik nr 4) lub oświadczenie dorosłego uczestnika konkursu 
wyrażającego zgodę na przekazanie praw autorskich własnej pracy konkursowej na rzecz 
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach (załącznik nr 5).

3. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

Termin i miejsce składania prac:  
1. Prace konkursowe oraz załączniki (nr 1, odpowiednio: 2 lub 3 oraz odpowiednio: 4 lub 5)

należy  dostarczyć  w  formie  elektronicznej  na  maila:
adrianna.mazur  @katowice  .ka.policja.gov.pl   wpisując  w  temacie: Konkurs #Nie  lajkuj
hejtu, w nieprzekraczalnym terminie od 24 stycznia do 6 marca 2022 roku.

2. Ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców nastąpią w dniach  od 7 do 11
marca 2022 roku.

3. Ogłoszenie  wyników  na  stronach  internetowych  organizatorów  konkursu  będzie
opublikowane w dniu 14 marca 2022 r.

Kryteria oceny prac konkursowych:
Oceny prac konkursowych dokonywane będą według następujących kryteriów:

• realizacja celów konkursu,
• właściwa interpretacja oraz kreatywność w realizacji tematu podanego w tytule,
• wartości edukacyjno-profilaktyczne,
• wartości artystyczne
• samodzielność wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:
• podkom. Adrianna Mazur, mł. asp. Agnieszka Krzysztofik i sierż. Paweł Chwalibóg – 

funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach,

• Joanna Pruchniewska – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Katowice

• Ewa Podemska – Przewodnicząca Rady Rodziców w Katowicach
• Agnieszka Moś –Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 5 w Katowicach
• Agnieszka Stachura – przedstawiciel Pałacu Młodzieży w Katowicach
• Joanna Migdoł – Bałazy – przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 

Katowice
2. Jury wybierze 3 najlepsze prace konkursowe tj. 3 infografiki oraz 3 spoty/animacje.
3. Wyniki prac Jury są ostateczne.
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4. Dla laureatów za zdobycie I, II i III miejsca organizatorzy przewidują dyplomy oraz 
atrakcyjne nagrody.  

Popularyzacja:

Wybrane prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni publicznej, na stronach Internetowych oraz
Facebooku  organizatorów  konkursu. Nagrodzone  prace  mogą  zostać  także  wykorzystane  do
projektowania materiałów edukacyjnych.

Uwagi dodatkowe:

Organizator konkursu konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do 
zwycięskiej pracy konkursowej, przy udziale jej autora.
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