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Regulamin konkursu  

 

„Muzyka kontra cyberprzemoc” 

 
 
1. Konkurs organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 
 

2. Celem konkursu jest: 

 uświadomienie uczniom zagrożeń, wynikających z użytkowania mediów 
elektronicznych, 

 ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, 

 rozwijanie wiedzy z zakresu posługiwania się technologią informacyjną. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z woj. podlaskiego. 
 
4. Decyzję o wzięciu udziału w konkursie podejmuje dyrektor szkoły.  
 
5. W konkursie mogą wziąć udział zespoły uczniów (max 10 osób) uczących się  

w jednej szkole. Jeden nauczyciel może nadzorować kilka zespołów. 
 
6. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba zespołów uczniów z jednej 

szkoły. 
 
7. Konkurs odbywa się w jednym etapie. 
 
8. Konkurs polega na: 

 skomponowaniu słów piosenki przez uczniów w szkole pod nadzorem nauczyciela, 
 nagraniu teledysku do słów skomponowanej piosenki. 

 
9. Treść piosenki oraz teledysk mogą dotyczyć następujących tematów: 

 Ochrona prywatności w sieci. 
 Uzależnienie od Internetu.  
 Zagrożenia w sieci (np. cyberprzemoc). 
 Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 
 

10. Przy ocenie będzie brana pod uwagę: 
 wartość merytoryczna przedstawionych treści (słowa piosenki), 
 forma prezentacji teledysku. 
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11. Zasady techniczne i prawne: 
Wymagania techniczne: 

 teledysk nie może trwać dłużej niż 5 min, 

 pliki nagrany w formatach np. AVI, Windows Media Player, 

 plik nagrany powinien być na płytkę CD. 
Prawa autorskie: 

 wszystkie użyte materiały na stronie muszą być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631), każdy  
z elementów projektu musi być autorski, 

 organizator konkursu może odmówić przyznania nagrody za projekt, który został  
w całości lub częściowo skopiowany. 

 
12. Projekt należy nadesłać do dnia  14 marca 2016 roku na płycie CD, wraz  

z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej: 
www.podlaska.policja.gov.pl - na adres: 

Wydział Prewencji KWP w Białymstoku 
ul. Sienkiewicza 65 
Białystok 15 – 003 

 
 z dopiskiem  

Konkurs „Muzyka kontra cyberprzemoc” 
 

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.podlaska.policja.gov.pl  
 

14. Skład komisji konkursowej: 

 przedstawiciel KWP w Białymstoku, 

 przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, 

 przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 

  przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 
 
15. Spośród uczestników konkursu Jury wyłoni 3 zespoły uczniów (max 10 osób 

zaangażowanych w przedsięwzięcie), którzy otrzymają nagrody główne za miejsce 
pierwsze, drugie oraz trzecie. Nagrody przyznane zostaną zespołowi.  

 

16. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 
ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu oraz ogłoszenia jego wyników. 

 

17. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on 
praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. 

 

18. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestników Konkursu przeniesione 
nieodpłatnie na rzecz organizatorów konkursu bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

 

19. Zgłoszenie projektu do konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych 
niniejszym Regulaminem.  

 

http://www.podlaska.policja.gov.pl/
http://www.podlaska.policja.gov.pl/

