REGULAMIN 2. EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Prawa człowieka - Mam prawo do ... ”
organizowanego przez:
Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Olsztynie przy współpracy
z bibliotekami powiatu olsztyńskiego
Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm
Cele Konkursu:







Szerzenie wiedzy o prawach człowieka.
Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
Kształtowanie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią.
Aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich
dokonań.
Uwrażliwienie na poszanowanie poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od
własnych
§1 Organizator
Powiatowa Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Olsztynie przy współpracy z
bibliotekami powiatu olsztyńskiego

§2 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 20 października, a kończy - 1 grudnia 2016 r.
§3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu
olsztyńskiego oraz uczestnicy zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach.

2. Placówka zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza - wysyłając prace i karte
zgłoszenia na adres Organizatora do 1 grudnia 2016 r. (wzór zgłoszenia w załączniku nr
2) za pośrednictwem poczty e-mail: katarzyna_kowalczyk.9@tlen.pl

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik w
dowolnym formacie. Temat pracy powinien być tematycznie związany z nazwą konkursu.

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
praw autorskich do przesłanych prac, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) a także praw
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
w Internecie.

5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
§4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace oraz kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną w formie zdjęcia
lub

skanu

do

Organizatora

Konkursu

na

adres:

katarzyna_kowalczyk.9@tlen.pl
2. Prace powinny być zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela poprzez
wysłanie na wskazany adres e-mail karty zgłoszeniowej oraz zdjęcia lub skanu pracy. Na
przesłanym w wersji elektronicznej zdjęciu lub skanie pracy musi być widoczny
drukowany napis zawierający imię, nazwisko, wiek i nazwę placówki, do której
uczęszcza uczestnik, Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3. Prace nadesłane po terminie (decyduje data e-meila) oraz prace nie związane z tematem
konkursu, nie będą oceniane.
4. Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 pracę.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za spam wysyłanych dokumentów.
Organizator w ciągu 7. dni od nadesłania pracy potwierdza zakwalifikowanie pracy do
konkursu. W sytuacji, braku potwierdzenia, należy zgłosić się do organizatora za
pośrednictwem e-maila lub telefonicznie / tel. podane w § 7/
6. Prace przechodzą na własność Organizatora.
§5 Zasady przyznawania nagród
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, do 20 stycznia 2017r. wyłoni
zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:


przedszkola



szkoły podstawowe



gimnazja

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 3 (w każdej
kategorii wiekowej) przyznając nagrody zarówno zwycięzcom, jak i najbardziej
aktywnym placówkom i opiekunom. Miarą aktywności placówki będzie ilość prac,
które zostały nagrodzone. Każdy opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie
dzieci do wzięcia udziału w konkursie.
3. Prace nagrodzone będą wykorzystane do stworzenia kalendarza ściennego na rok 2017.
Kalendarz, zostanie przekazany do placówek oświatowych, Rzecznika Praw Dziecka
itp. oraz jako przedmiot aukcji charytatywnych.

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 6 Finał konkursu
1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
2. Laureaci oraz nagrodzone Placówki biorące udział w Konkursie będą poinformowane emailowo, otrzymają nagrody i dyplomy do wręczenia zwycięzcom.
§7
Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej, w bibliotekach powiatu olsztyńskiego, które zgłosiły swój udział w konkursie,
w oddziałach Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tj.:
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny BISKUPIEC – tel. (089) 715-21-67
ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec
Punkt konsultacjno-diagnostyczny OLSZTYNEK – tel. (089) 519-23-08
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
e-mail: powiat.olsztynski-2@neostrada.pl
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny BARCZEWO – tel. (089) 514-85-25
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
Punkt konsultacyjno-diagnostyczny DOBRE MIASTO – tel. (089) 615-19-35
ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto
oraz na stronie internetowej http://poradnia-olsztyn.pl/
w zakładce STRONA GŁÓWNA - Aktualności. Szczegółowe informacje o Konkursie można
uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej:

katarzyna_kowalczyk.9@tlen.pl
Koordynator konkursu:
Katarzyna Kowalczyk

Załącznik Nr 2

do przesłania drogą elektroniczną w formacie PDF wraz z pracami
uczestników / skan lub zdjęcie /
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Olsztynie
………………………………………
(pieczęć placówki)

Zgłaszam udział / nazwa placówki/
………………………………………………………………………………….. w Powiatowym
konkursie plastycznym pn.„Prawa człowieka- Mam prawo do … ” i akceptuję postanowienia
Regulaminu Konkursu.
Dane teleadresowe placówki:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………,
Adres: ……………………………………………………………………………………,
Telefon: …………………………………………………………………………………,
Dane opiekuna
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………,
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………,
E-mail:………… ………………………………………………………………………,


Lista uczestników: ……………………………………… , ………………………

Data zgłoszenia
do Konkursu

Podpis Opiekuna uczestnika/ów

Etykieta do oznaczenia zdjęcia pracy / powinna zawierać:

Imię i nazwisko uczestnika , wiek, nazwę placówki
np. Juliusz Kowalski - 6 lat – SP nr 5 w Jaworkach

Tematy pomocnicze do prac:
1. Nikt nie ma prawa cię krzywdzić, torturować, poniżać, czy karać w sposób okrutny.
2. Nawet twoja mama czy tata nie mają prawa cię bić ani dręczyć w inny sposób.
3. Wszyscy są równi wobec prawa i muszą być traktowani jednakowo. Nie ma gorszych, ani
lepszych ludzi.
4. Państwo, w którym mieszkasz uczyni wszystko co możliwe, aby chronić twoje życie.
5. Nie jesteś rzeczą, ani numerem- od urodzenia masz prawo mieć imię i nazwisko.
6. Jeśli rodzice nie robią ci krzywdy, ani cię nie zaniedbują, nikt nie ma prawa rozdzielić cię z
nimi.
7. Nikt nie może uprowadzić cię za granicę twojego państwa.
8. Tylko twoi najbliżsi, a przede wszystkim rodzice, mają prawo ci mówić, w co masz wierzyć
oraz w co powinieneś wierzyć.
9. Nikt nie ma prawa bez pozwolenia czytać twoich listów, maili czy pamiętników – chyba że,
sąd zdecyduje inaczej.
10. Masz prawo uczyć się i poznawać świat za pośrednictwem mediów, choć rodzice czy
opiekunowie powinni czuwać z czego i jak długo korzystasz.
11. To, że nie jesteś w pełni zdrowy czy tak samo sprawny jak reszta rówieśników, nie oznacza,
że nie masz prawa do możliwie normalnego i godnego życia.
12. Nikt nie ma prawa narażać twojego zdrowia, a jeśli zachorujesz, lekarze maja obowiązek cię
leczyć.
13. Obowiązkiem państwa, w którym mieszkasz, jest dopilnować, żebyś mógł się uczyć.
14. Nikt nie może wykorzystywać cię seksualnie.
15. Nie jesteś towarem – nikt nie ma prawa cię sprzedać czy kupić.
16. Nikt nie może zmusić cię do pracy, ani wykorzystywać zarobkowo w inny sposób.
17. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz mieszkać z rodzicami, państwo musi zapewnić ci
opiekę.
18. Dopóki nie skończysz 18 lat, masz prawo cieszyć się wszystkimi przywilejami
przysługującymi dziecku.
19. Nikt nie może nasz zmuszać do przyłączenia się do jakiejś grupy lub organizacji, jeśli tego nie
chcemy.
20. Muzyka, sztuka, rzemiosło i sport – każdy ma prawo się nimi cieszyć.
Źródła opracowań tematów: „Konstytucja o Prawach Dziecka” „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” „Wszyscy ludzie
rodzą się wolni” - wyd. Arkady
„Mam prawo” – Grzegorz Kasdepke

