REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE KOMIKSU O TYTULE
„NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC”

§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niebylcu.
§2
Cele konkursu
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.
2. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem przemocy .
3. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji
wynikających z występowania przemocy.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką tego zjawiska.
§3
Zasady konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie:
- klas I-III szkół podstawowych ( I kategoria)
- klas IV-VI szkół podstawowych (II kategoria)
- klas I-III gimnazjów (III kategoria)
z terenu gminy Niebylec.
2. Pracą konkursową jest praca plastyczna w postaci komiksu dotyczącego interpretacji tematu
konkursu „ Nie bądź obojętny na przemoc”
3. Prace powinny być wykonane w formacie A3.
4. Technika pracy jest dowolna (rysunek, malarstwo, wydzieranka itp.), z wyłączeniem grafiki
komputerowej.
5. Zgłaszane prace powinny być pracami indywidualnymi.
6. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace własnego autorstwa. Prace niespełniające
wymogu samodzielności (np. skopiowane z internetu) zostaną zdyskwalifikowane.
7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora
pracy, klasa, dane szkoły oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik Nr 1).
§4
Przebieg konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 października 2016r. i kończy 30 listopada 2016r.
2. Prace z poszczególnych szkół zostaną przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do dnia 30 listopada 2016r. Prace dostarczone po dniu 30 listopada 2016r. nie
będą oceniane.
3. Prace konkursowe oceni komisja wyłoniona spośród członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Niebylcu w dniu 1 grudnia 2016r.
4. Ocenie komisji będzie podlegać:

5.
6.
7.
8.
9.

- zgodność tematu pracy z tematyką konkursu,
- pomysłowość i kreatywność,
- forma estetyczna pracy.
We wszystkich kategoriach konkursowych przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III
miejsca. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienie.
Nagrody i dyplomy zostaną ufundowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy GOPS Niebylec.
Nagrodzeni autorzy prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem
szkoły.
Nagrody zostaną przekazane do poszczególnych szkół, a następnie wręczone laureatom
przez dyrektora.

§4
Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2002r. Nr 101 poz. 926).
2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na opublikowanie danych i nadesłanych
prac na stronach portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych,
w lokalnych mediach oraz w folderach i ulotkach o tematyce przeciwdziałania przemocy.
§5
Uwagi końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu
i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy
Niebylec.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do
prac zgłoszonych do konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
konkursowych w celach reklamowych (w prasie, katalogach, wystawach oraz we wszelkich
innych wydawnictwach).

Załącznik Nr 1 do regulaminu:

Imię i nazwisko
uczestnika
…...................................….........................................................................
Nazwa i adres szkoły
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Klasa ….................................................................................................................................

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …....................................................................................
w konkursie plastycznym na wykonanie komiksu pt. „Nie bądź obojętny na przemoc”.
Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U.
2002r. Nr 101 poz. 926) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
…..............................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

