Konkurs plastyczny

„STOP WIRUSOWI PRZEMOCY!
REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Szlichtyngowej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szlichtyngowej ogłasza konkurs plastyczny „STOP WIRUSOWI
PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”, którego
głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i
przemocy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół
podstawowych w trzech kategoriach wiekowych z terenu gminy
Szlichtyngowa.

KONKURS PLASTYCZNY
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE / MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ
OGŁASZA
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!”

Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież
uczęszczające do szkół podstawowych na terenie gminy
Szlichtyngowa w kategoriach wiekowych:
Uczniowie klas I-III
Uczniowie klas IV-VI
Uczniowie klas VII-VIII
Prace należy składać do dnia: 19 marca 2021r. w siedzibie
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowe
ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa
Technika wykonania prac jest dowolna
(format A4)

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!”
Organizowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Szlichtyngowa, 2021

§1
1. Ogłasza się konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w Szlichtyngowej
pod nazwą „Stop wirusowi przemocy! Reaguj nie bądź obojętny”, zwany dalej
konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą
Szlichtyngowa ul. Rynek 15, zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs realizowany jest zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.
§2
Cele konkursu
- Eliminowanie zachowań ah wśród dzieci i młodzieży.
- Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka.
- Podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec
drugiego człowieka.
- Podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych
konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej,
rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych).
- pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.
- rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży.
§3
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy
Szlichtyngowa zwanej dalej „Uczestnikami”,
§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przygotowanej pracy konkursowej
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej ul. Rynek 15,
67-407 Szlichtyngowa do dnia 19 marca 2021 i podpisanie przez rodzica
oświadczenia uczestnika konkursu(załącznik nr 1 ).
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strona internetowa Organizatora)
oraz publiczną prezentację prac.
3. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają
zwrotowi; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
na rzecz Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
reprodukowania prac konkursowych w celach edukacyjnych, profilaktycznych,
promocyjnych, w prasie, mediach, itp.

§5
Format i treść pracy plastycznej
1. Praca powinna podejmować tematykę zawartą w tytule i celach konkursu.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace
zbiorowe nie będą oceniane.
3. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4.
4. Technika wykonania pracy jest dowolna (.np. szkic ołówkiem, farba plakatowa,
collage, witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne).
5. Praca może zawierać adekwatne do tematyki hasła/rymowanki.
6. Dostarczone i przesłane prace powinny zostać opisane zgodnie z instrukcją – na
odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, pełna nazwa placówki szkolnej, klasa.
7. Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby MGOPS/ZI
w Szlichtyngowej do dnia 19 marca 2021r. (prace plastyczne złożone po tym terminie
nie wezmą udziału w konkursie) ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
§6
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator
powołuje komisję konkursową.
2. Komisja oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria wiekowa: klasy I-III
- II kategoria wiekowa: klasy IV-VI
- III kategoria wiekowa: klasy VII-VIII
3. Kryteria oceny prac:
a. Zgodność z tematyką i celem konkursu (0-10 pkt),
b. Estetyka wykonania pracy (0-10pkt),
c. Oryginalność (0-10pkt).
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 26 marca 2021r. Wyniki Konkursu zostaną
podane do wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szlichtyngowej http://www.szlichtyngowa.opsinfo.pl/ do dnia 31 marca
2021r. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania
konkursowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
5. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii
wiekowej. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych,
które nie zostaną zakwalifikowane do nagród głównych. Rozstrzygnięcie Komisji
Konkursowej jest ostateczne i nieodwołalne.
6. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani też na równowartość pieniężną.
8. Nagrody dla laureatów konkursu będą do odebrania w siedzibie Organizatora, ul.
Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organ zastrzega sobie prawo do:
a. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów
prawa lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu,
b. Odstąpienie od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu
2. Regulamin
niniejszego
konkursu
będzie
dostępny
na
stronie
www.szlichtyngowa.opsinfo.pl.
3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel (65) 549-23-19,
e-mail: ops@szlichtyngowa.pl bądź osobiście w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa.
§8
Klauzula informacyjna
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa
2. Kontakt z Inspektorem Danych: iodo_ops@szlichtyngowa.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja
i przeprowadzenie konkursu;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej,
której dane dotyczą;
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione na mocy przepisów
prawa;
6. Dane identyfikacyjne w formie papierowej przetwarzane będą do zakończenia
konkursu, natomiast dane umieszczone na stronie www, facebook z powodów
technicznych aspektów działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości
całkowitego usunięcia raz umieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane
przez serwisy takie jak google.com czy web.archive.org
7.Podanie
danych
identyfikacyjnych
na
potrzeby
organizacji
i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale bez ich podanie nie można wziąć
udziału w konkursie;
8.Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w uzasadnionych
prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
powyższe prawa lub RODO.

Załącznik nr 1
do Regulamin konkursu
pt. „Stop wirusowi

przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!”

Oświadczenie uczestnika konkursu
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
..............................................................................................................................................
Szkoła i klasa:
……………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie 1:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu p.t. ” Stop wirusowi
przemocy! Reaguj nie bądź obojętny!!!” i akceptuję jego warunki
Oświadczenie 2:
Oświadczam, że zgłaszaną przeze mnie pracę przygotowałam/łem osobiście.
Zgoda :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości, danych
osobowych takich jak: Imię, nazwisko, szkołę i klasę w celu promocji działań Organizatora na
stronie www. MGOPS i UMiG Szlichtyngowa oraz na facebooku UMiG Szlichtyngowa.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania tych danych oraz
dobrowolności wyrażenia niniejszej zgody.

..............................................................
Czytelny podpis osoby pełnoletniej
lub rodzica/opiekuna prawnego

