REGULAMIN III. 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
http://poradnia-olsztyn.pl/
Cele Konkursu:





Szerzenie wiedzy o prawach dziecka.
Wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
Kształtowanie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.
Aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich
dokonań.
 Uwrażliwienie na poszanowanie poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od
własnych
§1 Organizator
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olsztynie
§2 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2017r., a kończy - 20 stycznia 2018 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 kartę
zgłoszenia na adres Organizatora do 20 stycznia 2018 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 i
wysyłają ją w formie zdjęcia lub skanu na adres: katarzyna_kowalczyk.9@tlen.pl . Temat
pracy powinien być wybrany z przedstawionych w załączniku nr 1. Na zdjęciu lub skanie
pracy musi być widoczne imię i nazwisko autora, wiek orz nazwa placówki.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
praw autorskich do nich, 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
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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.
1. Prace nadesłane po terminie (decyduje data przeslania prac droga elektroniczną) oraz
prace nie związane z tematem konkursu, nie będą oceniane.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę.
3. Organizatorzy potwierdzają prawidłowe przesłanie zgłoszenia i prac droga elektroniczną
na adres zwrotny.
4. Prace przechodzą na własność Organizatora.
§5 Zasady przyznawania nagród
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1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, do 20 stycznia 2018r. wyłoni
zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:


przedszkola



szkoły podstawowe



gimnazja

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 9 (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.
3. Prace nagrodzone będą wykorzystane do stworzenia kalendarza ściennego na rok
2018r. Kalendarz, zostanie przekazany do wybranych losowo placówek oświatowych,
Rzecznika Praw Dziecka itp. oraz jako przedmiot aukcji charytatywnych. Kalendarz
będzie dostępny w formie pdf na stronie http://poradnia-olsztyn.pl/
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.
http://poradnia-olsztyn.pl/
2. Laureaci oraz nagrodzone Placówki biorące udział w Konkursie będą poinformowane za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone przez
Organizatora osobiście lub przesyłką kurierską.

§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 konsultacyjno-diagnostyczny OLSZTYNEK – tel. (089) 519-23-08
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
e-mail: powiat.olsztynski-2@neostrada.pl
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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

Zapraszamy do udziału w konkursie

Koordynator konkursu: Katarzyna Kowalczyk
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Załącznik Nr 2
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Olsztynie
………………………………………
(pieczęć placówki)

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


Lista uczestników danej placówki : ………………………………………

Data zgłoszenia
Konkursu

Podpis Opiekuna uczestnika/ów

……………………………………………… …………………………………………………………
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Załącznik Nr 2.
Tematy prac do wyboru:
Mam prawo do …
1. … życia w tożsamości
2. … wychowania w rodzinie
3. … wyrażania własnych poglądów
4. … prywatności
5. … odpoczynku
6. … ochrony przed przemocą
7. … godziwych warunków socjalnych
8. … edukacji
9. … znajomości swoich praw i powoływania się na nie
10. … ochrony przed konfliktem zbrojnym

Źródła opracowań tematów:


„Konstytucja o Prawach Dziecka” , przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991
r.)



BALCEREK Mariusz : Prawa dziecka. - Warszawa : PWN, 1986



KANTOWICZ Ewa : Ochrona praw dziecka : w kontekście
działalności UNICEF. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996



KASDEPKE Grzegorz: Mam prawo.- Warszawa :National Geographic ,2012



SZYMCZAK Agnieszka /tłumaczenie: Wszyscy ludzie rodzą się wolni. - Warszawa
– Arkady,2009



PRAWA człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / red.
Katarzyna Korzewska. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002



PRAWA człowieka w edukacji / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze. - Zielona Góra : ODN, 1994



LISOWSKA Jolanta, MROCZKOWSKA Małgorzata : Żyjemy i uczymy się w
Europie : 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych. - Warszawa :
Arte, 2003

 Tematy scenariuszy dotyczą praw człowieka, dziecka, ucznia, tolerancji itp.
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