REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„STOP PRZEMOCY”
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego ph. „STOP
przemocy”.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Czyżach oraz pedagog szkolny we współpracy z nauczycielem
plastyki.
3. Konkurs organizowany jest według następującego harmonogramu:
• 02.11.2016r. – ogłoszenie konkursu
• Od 02.11.2016r. – 12.12.2016r. – składanie prac
• Od 12.12.2016r. do 16.12.2016r. – ocena prac konkursowych
• 21.12.2016r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom
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Cele konkursu
Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat zjawiska przemocy.
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku do drugiego człowieka.
Uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważne jest reagowanie na zjawisko
przemocy.
Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.
Wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja.

Założenia organizacyjne
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III
gimnazjum.
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką
plastyczną.
3. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, w formacie A4 lub A3.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
nieopublikowanymi
5. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z kilku osób.
6. Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Czyże oraz
autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu za
pośrednictwem szkoły.
7. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
• kategoria 1: klasy IV-VI szkoły podstawowej
• kategoria 2: klasy I-III gimnazjum
8. Fundatorem nagród konkursowych jest Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Czyżach.
9. Prace zostaną wyeksponowane m.in. na wystawach w świetlicy gminnej, w szkole oraz w
Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach.
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Postanowienia końcowe
Prace nie podlegają zwrotowi i zostają do dyspozycji organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji
do prac zgłoszonych do konkursu.
Udział w konkursie oznacza wyrażanie zgody na warunki określone w Regulaminie.
Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela pedagog szkolny Zespołu
Szkół w Czyżach.

