Soutěž S Vysočinou bezpečně na Internetu
ICT nás neděsí, aneb jak bezpečně v kyberprostoru
Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost, která působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
vyhlašuje soutěž pro žáky základních a středních škol v Kraji Vysočina týkající se elektronické
bezpečnosti. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.
I. Cíl soutěže
Hlavním cílem soutěže je prevence v oblasti užívání informačních a komunikačních technologií ICT počítačů, tabletů, mobilních telefonů, Internetu, sociálních sítí, apod.
II. Oprávnění soutěžící
1. Oprávněnými soutěžícími (dále jen soutěžícími) jsou žáci, kteří se po celou dobu trvání
soutěže vzdělávají v denním studiu na:
a. základních školách + odpovídajícím stupni víceletých gymnázií1
b. středních školách,
které mají sídlo na území Kraje Vysočina.
2. Soutěž je určena pro jednotlivce i skupiny žáků. Skupina žáků může mít maximálně 5 členů. Z
jedné třídy se může zúčastnit i více skupin žáků či jednotlivců. Jednotlivec může soutěžit sám
za sebe nebo být součástí týmu. Každý soutěžící může být členem pouze jednoho soutěžního
týmu.

III. Pravidla soutěže
1. Obsah soutěžních prací:
1.1 Téma soutěžních prací: ICT nás neděsí, aneb jak bezpečně v kyberprostoru
1.2 Zaměření soutěžních prací: navrhovat řešení problémů spojených s el. kriminalitou
(postupy, návody, rady, nápady, tipy….).
1.3 Tematické okruhy:
jak správně zacházet s informačními a komunikačními
technologiemi (počítače, chytré telefony, tablety, apod.) a jak správně využívat on-line
služby v prostředí Internetu. Soutěžící se mohou zaměřit např. na zpracování
základních zásad péče o výpočetní techniku (antivir, aktualizace, apod.), ochranu
přístupových údajů (hesla), či se zaměřit na návody jak se bezpečně chovat
v kyberprostoru (jak předejít kyberšikaně, apod.).
2. Soutěž bude realizována ve 3 věkových kategoriích – 1. stupeň základních škol, 2. stupeň
základních škol a odpovídající stupeň víceletých gymnázií a kategorie středních škol.
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Soutěže se mohou zúčastnit i žáci prvního stupně základních škol.

3. Forma soutěžní příspěvků musí být následující:
a. Hraný film (výukové video)
i. délka: max. 10 minut
ii. formát: *.avi / *.mpg / *.flv (pokud bude videozáznam komprimován
kodekem, je nutné poslat kodek)
iii. Kreslený komiks, fotoromán, plakát, psaný text (návod, doporučení, popis)
délka: max. 4 stránky formátu A4, plakát max A1
iv. formát: *.jpg / *.pdf bez komprese nebo papírová forma
4. Identifikace soutěžního příspěvku: Každý příspěvek musí být opatřen následujícími údaji:
a. Název soutěžního příspěvku
b. Jméno, příjmení, věk a třída zástupce autorů
c. Adresa školy
d. Kontaktní e-mailová adresa (prostřednictvím této adresy budete informování o
případné výhře)
e. Kategorie 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ
f. Forma příspěvku: 1 (Hraný film), 2 (Kreslený komix, fotoromán, plakát),
g. Stručný popis soutěžního příspěvku
IV. Termíny soutěže a hodnocení
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Soutěž bude probíhat v období od 1. září 2016 do 31. prosince 2016
Nejpozději do 30. listopadu je nezbytné zaslat soutěžní práci poštou na Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, Jihlava, 587 33, Jihlava nebo emailem na
bezpecny-internet@kr-vysocina.cz. S heslem S Vysočinou bezpečně na internetu
Rozhodující datum pro zařazení do soutěže je datum doručení soutěžního příspěvku na
krajský úřad.
Následně v měsíci lednu odborná porota vyhodnotí soutěžní práce a následně budou
vítězové pozváni na slavnostní předání cen.
Budou posuzována především tato kritéria:
a. Kreativita - neotřelé zpracování, nápaditost obsahu i formy, .
b. Zvládnutí tématu - výstižnost, pochopení podstaty problému, práce s problémem
apod.
c. Kvalita zpracování - věcná správnost, grafická úprava, kvalita záznamu (audio, video)
apod.
Slavnostní předání věcných cen proběhne na začátku roku 2017.

V. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek
soutěže soutěžícím.
Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.
Věcnou cenu v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání
jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové
adresy oproti uvedené adrese v registraci, nebo v případě nesprávného uvedení emailové
adresy.

5.
6.

Pořadatel soutěže se zavazuje, že registrační osobní údaje soutěžících nebude poskytovat
třetím stranám.
Přihlášením do soutěže autor uděluje licenci k zveřejnění díla kraji, ve kterém soutěží.
Kraj je oprávněn dílo zveřejnit na webových stránkách kraje a na stránkách projektu
www.kpbi.cz. Licence je poskytnuta jako nevýhradní a je poskytnuta bezplatně. Územní
rozsah licence je neomezený. Kraj není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na
dobu trvání majetkových práv k dílu.

