
  Starosta Powiatu Słupeckiego 

Regulamin Powiatowego Konkursu „Stop mowie nienawiści” 

I.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana 

Jackowskiego w Słupcy oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. 

II.  Celem konkursu jest: 

             1. Ukazanie młodzieży, czym jest mowa nienawiści i przekonanie, że nie należy jej                                                     

u           używać ani akceptować u innych. 

2. Zwrócenie uwagi na problem używania przez uczniów języka niechęci, wrogości, 

pełnego wulgaryzmów, nakierowanego na obrażanie i zastraszanie. 

3. Uświadomienie, że wykorzystywanie czyjegoś wizerunku w celu ośmieszenia jest 

przestępstwem. 

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji. 

III.  Prace konkursowe 

1. Uczestnik lub zespół przygotowuje pracę konkursową w wybranej  kategorii: 

a) plakat w dowolnej technice w formacie A2,  

b) praca multimedialna w formie spotu ( krótki film - nie więcej niż 60 sekund). 

2. Plakat przygotowuje uczestnik indywidualnie. 

3. Pracę multimedialną przygotowuje zespół (liczący nie więcej niż 4 osoby). 

IV. Zasady udziału w konkursie: 

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a) klasy  VIII  szkoły podstawowej, 

b) klasy III gimnazjalne, 

c) szkoły ponadgimnazjalne. 

2. Prace uczestników nie będą zwracane autorom. 

             3..Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu                                               

  (wystawa, publikacja). 

4. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia       

10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

V. Przebieg konkursu: 

1. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną   

przez dyrektora szkoły. W jej skład powinien wchodzić pedagog. 

 2. Praca konkursowa powinna nawiązywać do tematu konkursu. 

 3..Uczestnik konkursu/ zespół przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem                                      

nauczyciela prace, o której mowa w pkt. III. 

 4. Uczestnik przedkłada (w zależności od wybranej kategorii) komisji szkolnej  

a) plakat - kompozycja własna, 

b).plakat w forme zapisu elektronicznego na płycie CD/ DVD  

 w formacie PDF,  

c).spot - w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD. 
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5. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z wzorem (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) oraz formularz informacyjny RODO (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 Komisja szkolna po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych wyłania nie więcej niż 

 trzy prace w kategoriach wiekowych właściwych dla danego typu szkoły.  

 6. Komisja szkolna przesyła/ dostarcza wyłonione prace (wraz z załącznikami) na  

 adres: Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22,   

 62-400 Słupca, z dopiskiem ”Stop mowie nienawiści” w terminie do 20 marca 2019r. 

7..Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu   

Konkursu. 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Do oceny prac konkursowych została powołana komisja konkursowa, w  skład 

której wchodzą przedstawiciele powołani przez organizatora. 

2. Komisja konkursowa, oceniając prace, będzie kierować się w szczególności:  

a) przekazem społecznym, 

b) oryginalnością, 

c) walorami artystycznymi 

3..Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia najlepszym pracom w każdej 

kategorii wiekowej. 

4..Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 marca 2019 r. na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. 

5..Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród, które 

odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1..W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

konkursu. 

2..Szczegółowych informacji udziela: Dorota Adamczewska - szkolny koordynator 

projektu „Stop mowie nienawiści” w ZSE dadamczewska@zseslupca.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dadamczewska@zseslupca.eu
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Załącznik nr 1- Oświadczenie o udziale w konkursie 

Kategoria: klasa ósma szkoły podstawowej, klasa III gimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa 

 

                  plakat , spot (praca multimedialna) 

 
                                                                                                               Właściwe podkreślić 

 

Tytuł pracy :.............................................................................................................................. 

Imię i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy: 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

4. ..................................................................... 

Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości i nie 

narusza praw autorskich. 

Podpis uczestnika konkursu 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

4. ..................................................................... 

Kontakt do autora/ autorów pracy  

(tel., e-mail) 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

4. ..................................................................... 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły: 

Imię i nazwiska opiekuna pracy: (jeśli uczeń 

wykonał pracę bez opieki nauczyciela- pozostawiamy 

puste) 

......................................................................... 
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Załącznik nr 2 Formularz informacyjny RODO 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w związku z realizacją materiałów 

związanych z pracą konkursową „Stop mowie nienawiści”. Jednocześnie oświadczam, że 

moja zgoda na wykorzystanie mojego wizerunku jest udzielona na czas trwania konkursu 

„Stop mowie nienawiści”. 

 

podpis autora pracy:  ……………………………………………… 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oświadczenie – zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby niepełnoletniej w 

konkursie 

Wyrażam zgodę na udział córki/ syna/ (niepotrzebne skreślić) w konkursie „Stop mowie 

nienawiści”(imię i nazwisko dziecka) …..................................…............................................   

organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Komendę Powiatową Policji w 

Słupcy. Wyrażam zgodę na publiczną prezentację pracy konkursowej. Jednocześnie 

oświadczam, że moja zgoda na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka jest udzielona na 

czas trwania konkursu „Stop mowie nienawiści”. 

 

podpis rodzica/opiekuna …................................................................. 

 

 


