
R e g u l a m i n 
Konkursu na Spot Telewizyjny  

„Stop Cyberprzemocy- bezpieczeństwo w sieci” 

ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Drezdenku 

I. CELE KONKURSU: 

− popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki zachowań agresywnych lub działania w sieci, 
− kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska cyberbullingu, czyli dręczenia, nękania bądź prześladowania w Internecie, 
− promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy rówieśniczej np. agresji słownej, upubliczniania upokarzających zdjęć i filmów, wykluczenia z grona wirtualnych 
znajomych, szantażu, 

− przybliżenie form pomocy osobom zagrożonych agresją – telefon zaufania. 
 

 
II. PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie 60 sekundowego spotu telewizyjnego tematycznie pokazującego zagrożenia związane z 
zachowaniami agresywnymi i przemocą rówieśniczą np.: przybliżenie informacji dot.  telefonu zaufania  

Spot powinien opierać się na:  

− podstawowych pojęciach związanych z profilaktyką zachowań agresywnych wobec zjawiska cyberbullingu, czyli dręczenia, 
nękania bądź prześladowania w Internecie, 

− promowaniu postaw odpowiedzialności za osoby poddane agresji,  
− promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy 

rówieśniczej 
− promowaniu zgodnych z prawem form spędzania wolnego czasu, 
− reakcji w codziennym życiu na ryzykowne zachowania rówieśników związane  

z przemocą rówieśniczą. 
 

III. ADRESACI KONKURSU: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych (autorem spotu może być tylko jedna osoba).  

         VI. ORGANIZACJA KONKURSU:  

− Pracę należy dostarczyć do p. Łucji Magdziarz i p. Wioletty Libera do 20 grudnia 2022r.,  
−  Jeden autor nadsyła na konkurs tylko jedną pracę, 
− Spot może być przygotowany w formie animacji komputerowej i filmu (udział   rówieśników w roli aktorów itd.), maksymalny 

czas trwania spotu - do 60 sekund (spot należy utrwalić na pamięci USB pendrive ),  
− Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 stycznia 2022r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.  

        VII. KRYTERIA OCENY: 

Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:  
− zgodność treści spotu z założeniami konkursu,  
− wartość artystyczną i techniczną spotu telewizyjnego,  
− oryginalność podejścia do tematu i pomysłu na spot,  
− wartość merytoryczną i walory edukacyjne spotu (możliwość wykorzystania w czasie kampanii medialnych).  

        VIII. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ: 

                Łucja Magdziarz i Wioletta Libera 

        IX. NAGRODY: 

               Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.  


