Regulamin
konkursu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych
z terenu powiatu jasielskiego
§1.
Organizator konkursu
W ramach realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Metody
Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020” oraz
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020” Powiat Jasielski – Ośrodek Interwencji
Kryzysowej pozostający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaśle,
zwany dalej „Organizatorem”, ogłasza konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół
podstawowych powiatu jasielskiego”.
§2.
Cel konkursu
1. Propagowanie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz relacji rodzinnych wśród
społeczności lokalnej.
2. Podnoszenie

świadomości

młodej

społeczności

oraz

podejmowanie

działań

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Ukazywanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego i kształtowanie kreatywnej
postawy.
5. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
§3.
Uczestnicy konkursu
Konkurs kierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu
jasielskiego.

§4.
Tematyka konkursu
Uczestnicy konkursu wykonują plakat profilaktyczny w niżej przedstawionych kategoriach:
I – MOC POMOCY PRZECIW PRZEMOCY
II – MOJA MOC W RODZINIE
Przedmiotem konkursu jest dowolna interpretacja tematów przedstawiona w formie pracy
plastycznej o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym.
§5.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z
terenu powiatu jasielskiego.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie odbywają się za pośrednictwem szkoły.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w wyłącznie jednej
kategorii.
4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
5. Treść każdej pracy konkursowej powinna nawiązywać do zasad kultury osobistej w
relacjach międzyludzkich, promować wzorce postaw

i zachowań godnych

naśladowania, propagować umiejętności porozumiewania się bez przemocy.
6. Technika prac i jej format – dowolne.
7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje:


imię i nazwisko,



nazwa i dane teleadresowe szkoły, klasa,



tytuł pracy,



czytelny podpis opiekuna.

8. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy konkursowej zgodę rodziców/
opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie w celu realizacji konkursu (Załącznik nr 1). Prace przesłane
bez ww. załącznika nie będą brały udziału w konkursie.
Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy), podane
w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego

jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz
zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz
promocji Konkursu.
9. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w
konkursie. Ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych ich poprawienia oraz wycofania.
10. Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie
jest autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa
majątkowe do nadesłanej pracy, opiekun prawny uczestnika ponosić będzie
odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.
11. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo
do bezpłatnej publikacji prac i wykorzystania ich w realizowanych działaniach
profilaktycznych. Nagrodzone prace konkursowe będą umieszczone na wystawie w
Starostwie Powiatowym w Jaśle.
12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
13. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
§6.
Komisja Konkursowa
1.

Zgłoszone prace w ramach konkursu będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.

2.

Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.

3.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze
odwoławczej.
§7.
Kryteria oceny

Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:



zgodność z tematem,



estetykę wykonania,



oryginalność pracy,



kreatywność, pomysłowość,



sposób przekazu treści.
§8.
Postanowienia końcowe

Termin dostarczenia prac: do 31 października 2018 r. (data wpływu).
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30 listopada 2018 r.
Autorom prac wyróżnionych zostaną przyznane nagrody rzeczowe adekwatne do
zajętego miejsca. Nagrodzone prace konkursowe będą umieszczone na wystawie w
Starostwie Powiatowym w Jaśle.
O miejscu i terminie wręczenia nagród laureatom Organizator poinformuje wszystkich
zainteresowanych po rozstrzygnięciu konkursu.
Prace należy dostarczyć na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Telefony do kontaktu: 13 448 34 40 lub 13 448 58 38
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizator
Powiat Jasielski – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
pozostający w strukturze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

