Wspierać, rozumieć, pomagać.

REGULAMIN KONKURSU
Na plakat z hasłem kampanii Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci i młodzieży uczących się w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gmin Tłuszcz,
Klembów, Jadów i Strachówka.
3. Każda Szkoła może zgłosić tylko jedną pracę z danego etapu edukacyjnego lub typu
szkoły, dlatego w przypadku większej ilości chętnych, placówki powinny na swoim
terenie przeprowadzić etap wewnętrzny konkursu i wytypować prace, które będą
reprezentować szkołę w etapie zewnętrznym.
4. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowany rozmiar plakatu format A1 lub
większy, listwy usztywniające od góry i dołu.
5. Prace powinny być wykonane indywidualnie lub w małych grupach do 3 osób. Z tyłu
plakat podpisany: imiona i nazwiska autorów, klasa, szkoła.
6. Do wykonanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, wzór poniżej.
7. Prace konkursowe należy składać w siedzibie poradni do 15.04.2016 r.
8. Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 kwietnia 2016 r.
10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w trakcie finału akcji tj. 29.04.2016 r.
11. Prace będą oceniane pod względem dwóch aspektów – pomysłu graficznego oraz
hasła, w czterech kategoriach wiekowych.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie
opublikowana na stronie internetowej oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
13. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
14. Nagrody zostaną wręczone podczas finału akcji, tj. 29.04.2016 r.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:
a. Przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Tłuszczu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na
potrzeby konkursu.
b. Odstąpienie od rekompensaty majątkowej w przypadku wykorzystania plakatu
lub jego części zgodnie z zasadami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
c. Publikację danych osobowych laureatów konkursu w mediach, m.in. stronie
internetowej, Facebook oraz lokalnej prasie.
16. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

……………………………………
…………………………………..
/pieczątka szkoły/

/miejscowość, data/

KARTA ZGŁOSZENIOWA W KONKURSIE
Na plakat z hasłem kampanii Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Poniżej proszę podkreślić właściwe.
Szkoła Podstawowa kl. 1-3, Szkoła Podstawowa kl. 4-6, Gimnazjum,
Szkoła Ponadgimnazjalna: Liceum, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Złożenie podpisu na karcie oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz jego
akceptację.

Uczestnicy (imię i nazwisko dziecka, klasa):
1.

………………………………………..

2. …………………………………….......
3. …………………………………….......

……………………………………………..
/imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę/

……………………………………
/telefon kontaktowy/

……………………………………
/podpis nauczyciela zgłaszającego/

