REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, INTERNET BEZ PRZEMOCY”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice Górne w składzie:
Ewa Lelakowska – Przewodniczący Zespołu, pracownik socjalny GOPS
w Wadowicach Górnych
Magdalena Kurgan – przedstawiciel GKRPA
Krzysztof Kogut – dzielnicowy Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim
Joanna Indyk – pedagog Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach
Górnych
Barbara Krawiec – przedstawiciel NZOZ ,,BIOCEN” w Wadowicach Górnych
Elżbieta Wnuk – przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Feniks”
Agnieszka Chmielowiec – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego
w Mielcu

§2
Cele konkursu
zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy
edukacja młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy
kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności uczestników
konkursu

§3
Uczestnicy projektu
Uczestnikami konkursu będą uczniowie klas III oddziału gimnazjalnego oraz klas VI –
VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wadowicach Górnych.

§4
Prace konkursowe
1. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką w formie rysunku lub
malarstwa.
2. Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „Internet bez przemocy".
3. Format prac nie może być mniejszy niż A3.
4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.
5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
Praca indywidualna – imię i nazwisko autora pracy i klasa.
6. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 października 2018r., a kończy 9 listopada 2018r.
7. Prace z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych przekazane zostaną
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych za pośrednictwem
wyznaczonego przez Dyrektora szkoły pracownika.
8. Prace należy złożyć do 12 listopada 2018r. do godziny 15.00.
9. Prace dostarczone organizatorowi po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone
jako prace konkursowe.

§5
Przebieg konkursu
Prace konkursowe ocenią członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

w Wadowicach

Górnych. Nagrody główne przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca spośród
wszystkich prac złożonych przez uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Wadowicach Górnych. Dodatkowo zostaną przyznane trzy wyróżnienia, za które również
przewidywane są nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymają nagrody.
Każdy z uczestników otrzyma także dyplom. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 15 listopada 2018r. Informacja o wynikach
konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wadowice Górne
oraz na stronie internetowej UG i GOPS w Wadowicach Górnych.

§6
Uwagi końcowe
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu
i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy
Wadowice Górne.

