KONKURS PLASTYCZNY
POD HASŁEM

„JESTEM PRZECIW PRZEMOCY”
DLA UCZNIÓW KLAS I – IV ZESPOŁU SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. GEN. FRANCISZKA
KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE
I. Cele konkursu
 Rozpropagowanie idei światowej w przeciwdziałaniu przemocy;
 Uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy;
 Pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci a także alternatywna forma
spędzania czasu wolnego



Tematyka pracy:
„JESTEM
PRZECIW
PRZEMOCY”
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

–

praca

plastyczna

dot.

II. Organizator konkursu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Gen. Franciszka Kamińskiego w
Karolewie.
III. Adresaci konkursu
Uczniowie klas I – IV Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Gen.
Franciszka Kamińskiego w Karolewie.

IV. Zasady konkursu
1. Uczniowie wykonują prace indywidualnie, o tematyce przeciwdziałania przemocy.
2. Każdy z uczestników wykona pracę plastyczną w formie dowolnej z użyciem farb,
kredek lub ołówka.
3. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo – uczestnicy składają prace do pedagoga
szkolnego.
4. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa (jury) wybierze najlepsze prace.
5. Do konkursu nie będą dopuszczane prace zbiorowe, niezgodne z regulaminem a także
prace, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane oraz przekazane po
wyznaczonym terminie.
6. Każda praca musi zostać podpisana na odwrocie strony i zawierać: imię, nazwisko,
klasa.
7. Termin składania prac do dnia 3 grudnia 2021 roku.
8. Osoby nagrodzone zostaną powiadomieni indywidualnie oraz informacja zostanie
umieszczona na stronie szkoły.
9. Złożenie pracy w terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły z
przyczyn od niego niezależnych.
11. Organizator oraz fundator nagród zastrzegają sobie prawo podania do publicznej
wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w
Konkursie.

12. Organizatorowi przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach
w środkach masowego przekazu, a także prawo do wykorzystywania tych prac bez
dalszych zobowiązań finansowych wobec laureata.
13. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje
Organizatorowi lub Jury.
14. Organizator lub Jury może dokonywać zmian w Regulaminie, które stają się
obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.
15. RODO
a) Za uczestnika niepełnoletniego Kartę zgłoszeniową konkursu „JESTEM PRZECIW
PRZEMOCY” wraz z oświadczeniem, które muszą zostać dołączone do pracy
konkursowej wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
b) Osoba pełnoletnia samodzielnie wypełnia i podpisuje oświadczenie, które zostaje
dołączone jest do pracy.
Prace dostarczone bez wypełnienia powyższej Karty wraz z podpisanym oświadczeniem nie
zostaną dopuszczone do konkursu.
V. Terminy
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do pedagoga szkolnego w terminie do dnia 3
grudnia 2021 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 10 grudnia 2021 roku.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie o wygranej. Forma wręczenia nagród
będzie dostosowana do panujących warunków epidemicznych i aktualnie panujących
obostrzeń zwianych z epidemią.
VI. Nagrody
Zwycięzcy konkursu (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
VII. Jury
Prace ocenia Komisja Konkursowa (Jury), którego skład ustala organizator Konkursu.
VIII. Organizator zastrzega, że nie zwraca złożonych prac. Zostaną one przekazane do
publikacji własnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji
prac w publikacjach związanych z Konkursem.

Dorota Nowik – pedagog szkolny

