
Regulamin Konkursu “Pokaż swojego bloga” 
 

1. Konkurs organizowany jest przez wspólnie przez Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły 
Podstawowej nr 64 (nazywanej dalej Szkołą) oraz Grono Pedagogiczne. 

2. Celem Konkursu jest propagowanie kreatywnego wykorzystania umiejętności 
informatycznych w celu prezentacji swoich zainteresowań i wiedzy naukowej przez 
uczniów Szkoły.  

3. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny, powołany przez 
Organizatorów. 

4. Konkurs odbywa się w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 maja 2019 roku. 
5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach tematycznych: blogów naukowych 

oraz blogów społecznych i hobbystycznych. 
6. W każdej z kategorii tematycznych wyodrębnione zostaną następujące kategorie 

wiekowe: 
a. Panda - klasy 0-1; 
b. Koala - klasy 2-3; 
c. Sowa - klasy 4-5; 
d. Puchacz - klasy 6-8. 

7. Zgłoszenie do konkursu odbywać się będzie poprzez przesłanie wiadomości mailowej o 
temacie: Konkurs - blogi na adres poczty elektronicznej rada_rodzicowsp64@wp.pl; 
wiadomość musi zawierać następujące elementy: 

a. Wybraną kategorię tematyczną; 
b. Imienną listę autorów bloga (maksymalnie pięć osób) wraz z podaniem klas, do 

których uczestnicy konkursu uczęszczają; 
c. Nazwę bloga; 
d. Adres WWW bloga; 
e. Adres email autorów bloga do kontaktu z Organizatorem Konkursu. 

8. Dozwolone jest zgłaszanie zarówno nowych blogów, jak i blogów już istniejących. 
9. Wymaganą formą prowadzenia bloga jest klasyczny blog tekstowy. Dozwolone jest 

osadzanie zdjęć i treści multimedialnych w publikowanych wpisach. Blogi prowadzone 
za pośrednictwem portalu FaceBook oraz wideoblogi nie będą uwzględniane w 
Konkursie. 

10. Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 17 marca 2019 roku. 
11. Lista wszystkich blogów wraz z adresami zostanie opublikowana na szkolnej stronie 

WWW. 
12. W przypadku, gdy współautorzy bloga należeć będa do więcej niż jednej kategorii 

wiekowej, decyzję o przyporządkowaniu bloga do kategorii podejmie Komitet 
Organizacyjny. 

13. W trakcie trwania Konkursu wymagane jest opublikowanie co najmniej trzech wpisów na 
blogu; blogi nie spełniające tego kryterium zostaną pominięte na etapie wyłaniania 
laureatów Konkursu. 

14. Po zakończeniu Konkursu Komitet wyłoni Laureatów Konkursu, oceniając m.in.: 
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a. Regularność publikacji; 
b. Poprawność językową; 
c. Treść wpisów; 
d. Estetykę bloga. 

15. Kryteria oceny zostaną ustalone z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe. 
16. Szczegółowe zasady oceny ustalone zostaną przez Komitet Organizacyjny i 

opublikowane w terminie do 31 marca 2019 roku. 
17. Dla Laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. 
18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przed końcem roku szkolnego 2018 / 2019, to jest 

do dnia 21 czerwca 2019 roku. 
19. Zabrania się, pod groźbą wykluczenia z Konkursu, publikowania treści godzących w 

wartości wyznawane przez Szkołę, w szczególności naruszających godność osobistą, 
uczucia i przekonania innych osób. 

20. Zabrania się, pod groźbą wykluczenia z Konkursu, publikowania danych osobowych 
uczestników lub osób trzecich. 

21. Publikacja wizerunku osób trzecich możliwa jest wyłącznie za ich zgodą. 
22. W trakcie trwania Konkursu uczniowie będą mogli korzystać z konsultacji prowadzonych 

przez Koordynatorki Konkursu: 
a. Panią mgr Hanną Leonarską w kategoriach Panda i Koala (klasy 0-3) 
b. Panią mgr Joanną Zbierską w kategoriach Sowa i Puchacz (klasy 4-8) 

23. Korzystanie z konsultacji nie wpływa na rozstrzygnięcie wyników Konkursu. 
24. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny 

Konkursu. 
 






