Regulamin 
Wielkiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem 
Wielkiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Sieci jest
Fundacja Szkoła Medialna.
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi
podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie, realizację
Testu oraz z fundowanie nagród.

II. Idea, cele, uczestnicy Testu
1. Celem akcji jest popularyzowanie wśród uczniów bezpiecznego korzystania z
Internetu, pokazywanie pozytywnych wzorców oraz zwrócenie uwagi na
potencjał, sieci oraz różne możliwości jej zastosowania w edukacji, w
kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki.
2. Uczestnikami testu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI
oraz uczniowie gimnazjów.
3. Szkoła zgłasza 2osobowe zespoły, które wezmą udział w Teście.
4. Szkołę do Testu zgłasza wyznaczony przez szkołę nauczyciel. Wypełnia
formularz zgłoszenia i opisuje w nim działania związane z organizacją Dnia
Bezpiecznego Internetu w szkole. Formularz zgłoszenia znajduje się na
stronie 
www.szkolamedialna.pl/cyberbezpieczni
5. O kwalifikacji do testu decyduje w pierwszej kolejności ocena podjętych
działań w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu oraz kolejność zgłoszeń.

III. Przebieg Testu
1. Test odbędzie się 
25 lutego 2016r. 
w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr
14 w Krakowie oś. Dywizjonu 303 bl. 66 o godz. 12:00
2. Test ma charakter zamknięty. Organizator zaprasza Uczestników, którzy
tworzą 2osobowe zespoły, te zaś rozwiązują ten sam interaktywny test.
3. Uczestnicy rozwiązują Test w sieci i zaraz po jego zakończeniu otrzymują
wyniki na tablicy zbiorczej wyników.

4. Tytuł Laureata Testu otrzymują zespoły, które zajmą miejsca od pierwszego
do trzeciego. Wygrywa zespół, 
który uzyska w Teście największą liczbę
punktów.
5. Laureaci Testu wygrywają dla szkół:
 lekcję pokazową z wykorzystaniem narzędzi TIK przeprowadzoną przez
Fundację Szkoła Medialna,
 kupon rabatowy na szkolenia w ramach programu “Kilkklasa”,
 nagrody rzeczowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania (fotografowania,
nagrywania, filmowania) przebiegu Testu oraz wykorzystania tego materiału
w celach promocyjnych swojej działalności statutowej.
7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Teście
obejmuje publikację wizerunku, imienia, nazwiska oraz ogólnego wyniku
zwycięscy Testu.
8. Opiekunowie uczniów są zobowiązani posiadać zgody prawnych opiekunów
na udział uczniów w Teście oraz przetwarzanie danych osobowych. Zgoda
rodziców na udział dziecka w teście do pobrania na stronie
akcji
www.szkolamedialna.pl/cyberbezpieczni
.
9. Po zakończeniu Testu i ogłoszeniu zwycięzcy każda drużyna ma prawo
wglądu do własnych odpowiedzi do Testu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu przez Szkołę.
2. Organizator Testu nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie,
bądź zmiany w harmonogramie, wynikłe z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego
regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych
uczestników Testu, a informacja o zmianach zamieszczona zostanie na
oficjalnej
stronie
internetowej
Organizatora
pod
adresem:
www.szkolamedialna.pl/cyberbezpieczni.

