Poznaj zasady konkursu z okazji DBI 2013
Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku przygotowaliśmy nagrody dla organizatorów
lokalnych inicjatyw DBI. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu
na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2013
1. Organizatorem konkursu na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2013
jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje
(FDN), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem
konkursu jest Fundacja Orange.
2. Konkurs przeznaczony jest dla publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych,
bibliotek, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które zorganizują lokalną inicjatywę z
okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 i prześlą z niej sprawozdanie.
3. Dla organizatorów najciekawszych inicjatyw DBI 2013 ufundowane zostały nagrody.
Dodatkowo jury wyróŜni nagrodami pocieszenia kilkoro spośród pozostałych organizatorów
inicjatyw.
4. Zwycięzców konkursu wybiera jury, w którego skład wchodzą organizatorzy i partnerzy
DBI 2013.
5. Aby wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2013 naleŜy do końca
lutego 2013 r. zgłosić inicjatywę na stronie www.dbi.pl, a następnie przesłać organizatorom
DBI sprawozdanie z jej przebiegu, opracowane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 i 7
regulaminu. Sprawozdanie w formie elektronicznej naleŜy wysyłać do dnia 31 marca 2013 r.
na adres: kontakt@dbi.pl.
6. Sprawozdania z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 przyjmowane są w formie
elektronicznej. KaŜde sprawozdanie musi zawierać część tekstową nie dłuŜszą niŜ 3500
znaków bez spacji (format: .doc/docx, ppt/pptx, .pdf) i dokumentację wizualną: zdjęcia bądź
filmy (pliki graficzne w formacie: .jpg, .gif, łączna wielkość załączonych plików do 3 MB;
pliki filmowe w formacie: .avi, .mpg, VLC, wielkość do 8 MB).
7. Sprawozdanie powinno zawierać dane organizatora inicjatywy: imię i nazwisko, nazwę
instytucji, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres pocztowy, telefon kontaktowy.
8. Organizatorzy lokalnych inicjatyw DBI 2013 wyraŜają zgodę na wykorzystywanie
wysłanej w sprawozdaniu dokumentacji wizualnej (zdjęć i filmów), pod warunkiem podania
ich źródła przez organizatora konkursu DBI. Dokumentacja zostanie wykorzystana

niekomercyjnie i wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych Polskiego Centrum
Programu Safer Internet (np. materiały edukacyjne, broszurki, ulotki, foldery, raporty,
prezentacje podczas konferencji i szkoleń).
9. Wysłanie sprawozdania
przystąpieniem do konkursu.
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10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.dbi.pl nie później niŜ 19 kwietnia
2013 r.
11. Nagrody przesłane zostaną przez organizatorów konkursu DBI pocztą bądź kurierem na
adres wskazany przez nagrodzonego. Koszt przesyłki pokrywa organizator konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają moŜliwość zmiany regulaminu konkursu.
Aktualne informacje na temat konkursu, a takŜe innych akcji organizowanych z okazji DBI,
publikowane są na stronie www.dbi.pl.

