Regulamin konkursu na plakat
pt. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI

I.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorami
konkursu
jest
Zespół
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy
ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji
Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem
Urzędu Miasta w Częstochowie.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu CZĘSTOCHOWA WOLNA OD PRZEMOCY
i skierowany do uczniów klas VI - VIII częstochowskich szkół podstawowych.

II. Przedmiot i czas trwania konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna ujęta w formie plakatu pt. POZYTYWNIWNIE
ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI.
2. Praca musi być samodzielną pracą ucznia wykonaną na kartce z bloku technicznego formatu
A3, dowolną techniką plastyczną płaską (farby, kredki, pastele, wyklejanka itp.) z wyjątkiem
wykorzystania artykułów spożywczych typu makaron, czy nasiona.
3. Konkurs trwa od dnia 04.01.2021 r. do 31.05.2021 r.
4. Pracę wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy złożyć do dnia 31.05.2021 r. w siedzibie
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5.
III. Zasady uczestnictwa
1. Każdy z uczestników może złożyć jedną pracę na odwrocie, której należy umieścić dane
autora: imię i nazwisko, adres e-mail, klasa, nazwa szkoły.
5. Do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa w konkursie podpisaną przez rodzica lub
prawnego opiekuna dziecka.
6. Karty będą dostępne u pedagogów szkolnych.
7. Dane osobowe uczestników wykorzystane będą wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania wszystkich prac i ich późniejszego
nieodpłatnego wykorzystania do celów informacyjno-edukacyjnych oraz publikacji zdjęć,
imion i nazwisk laureatów.
IV. Ocena
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja.
2. Ocenie podlegać będzie estetyka, zgodność z tematem oraz samodzielność i oryginalność
pracy.
3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie lub zostaną
dostarczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

4. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w budynkach Poradni wchodzących
w skład ZPPP w Częstochowie.
5. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
V. Nagrody dla laureatów
1. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów (I, II, III miejsce).
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrodzony plakat będzie promował kolejną edycję programu.
4. Wyniki konkursu zostaną przekazane dyrektorom szkół i umieszczone na stronach
internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów.
5. O uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE.

