
„Jeden  dzień bez smartfona” 

 

Regulamin konkursu szkolnego „Jeden dzień bez smartfona” 

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich oraz  Samorząd Uczniowski zapraszają  do wzięcia udziału w konkursie 

szkolnym „Jeden dzień bez smartfona”.  

1. Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu pn. „Jeden dzień bez smartfona” jest Dyrektor oraz  Samorząd Uczniowski 

Zespołu Szkół Morskich w Darłowie 

2. Cele konkursu: 

- przeciwdziałanie uzależnieniom od smartfonów, 

 -wskazanie alternatyw dla spędzania wolnego czasu „na smartfonie”. 

-podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży 

3. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Morskiego, Szkoły 

Branżowej oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.  

4. Tematyka oraz przebieg konkursu: 

Konkurs trwa od 19. 12. 2020 r. do 30. 12. 2020 r. Wręczenie nagrody nastąpi po powrocie do szkoły na 

zajęcia stacjonarne.   

Zadaniem uczestników jest zrobienie fotorelacji lub filmiku z krótkim opisem z przebiegu jednego 

wybranego dnia bez smartfona. Fotorelacja lub filmik powinny zawierać także screen z własnego 

smartforna dotyczący  ilości czasu danego dnia w internecie. Czas trwania konkursu to dni wolne od 

szkoły, by uczestnicy mogli jak najbardziej kreatywnie spędzić czas wolny, np. przygotowując się do świąt, 

uprawiając ulubione dyscypliny sportowe lub robiąc rzeczy, na które nie ma czasu trzymając smartfona w 

ręku.  

Ocenie podlegać będzie: kreatywność oraz najkrótszy czas bez smartfona jednego dnia. 

Przesłanie fotorelacji lub filmiku z krótkim opisem jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na 

wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, w Internecie oraz w prasie, itd. 

Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: 

adrianastaniszewska@zsm.darłowo.pl lub jakubchabowski@zsm.darlowo.pl 

Nagrody: 

W konkursie zostaną przyznane: I, II, III miejsce . Zwycięscy otrzymają nagrodę rzeczową - nową bluzę 

szkolną z logo oraz dzień wolny od zajęć dydaktycznych na kreatywne spędzenie czasu. 


