Ogólnopolski Konkurs
„Hejter, Hacker, e-obywatel”

Regulamin
Konkurs jest organizowany pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikami konkursu jest młodzież szkolna powyżej 13 roku życia..

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni,
bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również
sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Temat konkursu obejmuje trzy pojęcia, a zadanie każdego uczestnika polega
na zastanowieniu się nad ich korelacją oraz wpływem określanych przez nie zjawisk
na budowanie e-demokracji.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Senacki Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
w Świecie Wirtualnym – zwany dalej „Zespołem”.
2. Z organizatorem współpracują:
1) senatorowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w organizacji konkursu – zwani dalej
„parlamentarzystami”,
2) pracownicy biur parlamentarzystów, o których mowa w pkt 1,
3) pracownicy szkół, których uczniowie zadeklarowali udział w konkursie,
4) inne osoby lub instytucje gotowe wspierać organizatorów konkursu, w szczególności
osoby związane z samorządem terytorialnym.
§ 2.
1. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
§ 3.
Strona 1 z 5

1. Informacje o konkursie są publikowane na stronie internetowej Senatu (www.senat.gov.pl)
oraz na stronach internetowych kuratoriów oświaty i parlamentarzystów. Informacje mogą
być kopiowane na inne strony internetowe.
2. Parlamentarzyści udostępniają również informacje o konkursie za pośrednictwem placówek
szkolnych w swoich okręgach wyborczych oraz lokalnych mediów; koszty publikacji
informacji w lokalnych mediach pokrywają parlamentarzyści.
§ 4.
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe
eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu. Tekst nie może zawierać więcej niż 1800
znaków (bez ilustracji).
3. Prace przedstawione w konkursie:
– muszą mieć charakter autorski – być efektem twórczości ucznia, nie mogą też naruszać
praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
– nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, poza konkursami
wewnątrzszkolnymi.
4. Każda z prac zostanie oceniona w skali punktowej 1-20. Ocena uwzględniać będzie
następujące elementy, za które przyznana może być określona ilość punktów:
Rozwinięcie tematu 0 – 8
a) prezentacja stanowiska - 0 – 3
b) przytoczenie przykładów potwierdzających rozumienie tematu (egzemplifikacja) - 0 – 2
- 2 pkt przyznaje się za podanie dwóch i więcej przykładów,
- 1 pkt za podanie jednego przykładu.
c) sformułowanie argumentów uzasadniających prezentowane stanowisko - 0 – 2
d) wyprowadzenie wniosku (wniosków) - 0 – 1
Uwaga: wnioskowanie nie jest jednoznaczne z zakończeniem pracy.
Subiektywny charakter wypowiedzi - 0 – 3
- 1 pkt przyznaje się za ujawnienie autorskiego „ja”;
- 1 pkt przyznaje się za zaznaczenie własnego punktu widzenia;
- 1 pkt przyznaje się za komentowanie przytoczonych przykładów.
Sprawność stylistyczna - 0 – 3
- 1 pkt przyznaje się za unikanie powtórzeń i brak błędów stylistycznych;
- 1 pkt przyznaje się za celowy dobór środków językowo – stylistycznych
charakterystycznych dla eseju (epitety, porównania, metafory);
- 1 pkt przyznaje się za dodatkowe walory pracy – urozmaicenie toku wypowiedzi poprzez
wprowadzania dygresji, łączenie odległych skojarzeń.
Trójdzielność kompozycji - 0 –1
Poprawność językowa (leksykalna, fleksyjna, frazeologiczna) - 0 – 2
Dopuszcza się złamanie jednej zasady.
Poprawność ortograficzna - 0 – 2
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2 pkt za bezbłędny zapis ortograficzny; 1 pkt za złamanie jednej zasady.
Poprawność interpunkcyjna - 0 – 1
Dopuszcza się złamanie jednej zasady.

RAZEM – maksymalnie 20 pkt

§ 5.
Podpisane prace powinny być przesłane organizatorowi do 15 października 2017 r. w dwu
wersjach:
– w wersji papierowej, na adres: Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu ul. Wiejska 6,
00-902 Warszawa z dopiskiem konkurs – „Hejter, Hacker, e-obywatel” wraz z danymi
zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę oraz adres placówki szkolnej;
– w wersji elektronicznej na adres: bss@senat.gov.pl.
§ 6.
Prace będą oceniane przez jury – komisję konkursową powołaną przez Marszałka Senatu.
§ 7.
Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 20 laureatów. Posiedzenie jury odbędzie się
do 31 października 2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 3 listopada 2017 r.,
na stronie Senatu www.senat.gov.pl. Decyzje komisji są ostateczne.
IV. FINALIŚCI I NAGRODY
§ 8.
1. Nagrodą główną konkursu, dla autorów trzech najlepszych prac, jest tablet. Uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych autorom trzech
najlepszych prac odbędzie się w Senacie 4 grudnia 2017 r.
2. Nagrodą dla wszystkich laureatów jest udział w Międzynarodowej Konferencji
w Formacie Weimarskim, która odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w Senacie RP oraz
zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Przyjazd autorów niepełnoletnich i ich udział
w finale możliwy jest jedynie pod opieką osób sprawujących nad nimi pieczę.
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V. REGULACJE KOŃCOWE
§ 9.
1. Organizator nie będzie podejmował ani pokrywał kosztów działań mających na celu zwrot
nadesłanych prac uczestnikom konkursu; nie będzie również przechowywał prac
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich
częściowej lub całościowej publikacji bez wynagrodzenia.
3. Prace, które nie zostaną przez organizatora przekazane osobom trzecim, mogą być odebrane
przez uczestników konkursu lub ich opiekunów w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników konkursu. Po upływie tego terminu nieodebrane prace mogą być komisyjnie
zniszczone.
4. Przesłanie pracy konkursowej jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza
też wyrażenie przez uczestnika, a gdy jest to wymagane przez jego opiekuna prawnego,
zgody na jej nieodpłatną publikację.
5. Wraz z pracami przekazywane jest oświadczenie uczestnika, a gdy jest to wymagane także
jego opiekuna prawnego, o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na udział
w konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie, na formularzu stanowiącym
załącznik do regulaminu.
6. Kancelaria Senatu pokrywa poniesione koszty przyjazdu do Warszawy oraz powrotu
laureatów konkursu i ich opiekunów na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu
oraz na Międzynarodową Konferencję, o której mowa w § 8 ust. 2.
7. Opiekunami młodzieży podczas pobytu w Warszawie będą ich opiekunowie.
8. Bieżące informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane w witrynie edukacyjnej Senatu
(www.senat.edu.pl).
9. W sprawach organizacji konkursu należy kontaktować się z Biurem Spraw Senatorskich
Kancelarii Senatu (Kancelaria Senatu, Wiejska 6, 00–902 Warszawa, tel. 22 694-95-40,
e-mail: bss@senat.gov.pl).
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ZAŁĄCZNIK
do regulaminu Konkursu

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Hejter, Hacker, e-obywatel”.
Wyrażam zgodę na udział (udział mojego dziecka/podopiecznego) w konkursie na zasadach
określonych w tym regulaminie, przetwarzanie moich (mojego dziecka/podopiecznego)
danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na publikację
pracy konkursowej z podaniem imienia i nazwiska autora.

............................................
(podpis pełnoletniego uczestnika/uczestnika i jego opiekuna)



Samodzielnie składają pełnoletni uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich także ich rodzice lub

opiekunowie (wybrać właściwe a niepotrzebne skreślić); w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych
osobowych, wizerunku lub zgody na publikację należy skreślić odpowiedni fragment oświadczenia.
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