REGULAMIN

Konkursu finałowego podsumowującego realizację poradnianego projektu profilaktycznoedukacyjnego „Nie dla przemocy wobec dzieci”

Organizator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu
§1. Cele konkursu






Popularyzacja Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Uwrażliwianie dzieci, młodzieży i rodziców na zjawisko przemocy
Rozwijanie fantazji i wyobraźni
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży technik plastycznych
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
§2. Uczestnicy
1. W Konkursie Plastycznym „Nie wobec bicia dzieci” mogą wziąć udział uczniowie z placówek
będących pod opieką Poradni, którzy złożyli pisemną deklarację udziału w Konkursie, zwani
w dalszej części „Uczestnikami”.
2. Konkurs ma charakter indywidualny oraz grupowy (max. 3 osoby), pod uwagę będą brane
prace indywidualne i grupowe.
3. Każda placówka biorąca udział w Konkursie może złożyć max. 2 prace z każdego etapu
edukacyjnego.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej prawidłowo opisanej
i dostarczonej w określonym terminie, zgodnie z poniższym Regulaminem oraz załączenie
stosownego oświadczenia i zgody, których wzór określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego
Regulaminu.
5. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz jego akceptacją.
6. Prace przekazane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną pracę osób
biorących udział w Konkursie. Nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
Prace przekazane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem
jakichkolwiek innych prac. Nie mogą narażać Organizatorów na odpowiedzialność wobec
osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy konkursowej.
7. Za naruszenie praw osób trzecich odpowiedzialność prawną ponosi przedstawiciel ustawowy
osoby nieletniej.

§3. Technika i format prac
W konkursie mogą wziąć udział prace w minimalnym formacie A3, a maksymalnym A0, wykonane
techniką dowolną.
§4. Tematyka prac

Tematem prac jest „Mam prawo do…” według Praw Dziecka Janusza Korczaka.

§5. Opis prac nadsyłanych na Konkurs

1. Prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie, co pozwoli na obiektywizm w ocenie prac
przez Jury konkursowe.
2. Sygnatura pracy powinna zawierać następujące dane:




imię i nazwisko autora pracy
wiek autora
nazwę i adres placówki
§6. Termin składania prac

Prace należy składać wraz ze stosownymi załącznikami do siedziby Organizatora Konkursu do dnia
19 kwietnia 2017 r. mieszczącego się pod adresem:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Kościelna 1 A
05 – 240 Tłuszcz
§7. Ocena, nagrody i wyróżnienia

1. Prace konkursowe będą oceniane w 3-ech kategoriach wiekowych:
- kategoria I – uczestnicy I etapu edukacyjnego,
- kategoria II – uczestnicy II etapu edukacyjnego,
- kategoria III – uczestnicy III etapu edukacyjnego i starsi.
2. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione i nagrodzone 3 miejsca.
3. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia dla pozostałych
uczestników.
5. Prace Konkursowe będą oceniane przez Jury składające się z pracowników Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Tłuszczu.
7. Wszyscy laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
8. Wszystkie placówki, z których napłynęły prace otrzymają dyplomy podziękowania z

§8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy

1. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż
wystawy pokonkursowej odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10 00 w siedzibie
Organizatora tj. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu.

§9. Postanowienia końcowe
1. Z chwilą dostarczenia prac konkursowych do Organizatora Uczestnik udziela licencji
niewyłącznej na wykorzystanie prac konkursowych, zgody na przeniesienie nieodpłatnie praw
autorskich, niegraniczonych w czasie, ani terytorialnie w następujących polach eksploatacji:




wszelkich form publicznego udostępniania, pokazy, wystawy, itp.;
kopii do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
wykorzystania w części lub w całości prac do tworzenia nowych projektów z powołaniem
się na autora wykorzystanej pracy zarówno przez Organizatorów, jak i osoby trzecie w celu
popularyzacji konkursu lub wspierania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tłuszczu.
2. Dodatkowo w przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych, z chwilą otrzymania nagrody,
Uczestnik przenosi na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Tłuszczu wszelkie prawa
majątkowe i prawa pokrewne dotyczące pracy konkursowej, do nieograniczonego w czasie
i terytorialnie korzystania i rozporządzania nią na wszelkich polach eksploatacyjnych.
3. Udział w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
udostępnionych w ramach Konkursu oraz wizerunku uczestnika w celu wykorzystania do
realizacji Konkursu jego popularyzacji. Potwierdzone jest to stosownymi oświadczeniami, o
których mowa w §2, ust.4, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 13 czerwca 2016, poz. 922). Organizator
zastrzega sobie wprowadzania zmian w regulaminie.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do osób reprezentujących Organizatora Konkursu
Psycholog – Sylwia Wysocka
Pedagog – Anna Kintop
Tel. (29) 757 38 97 , 503 457 805

