
Regulamin konkursu „Stop Agresji” 

z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych ( agresja słowna, fizyczna i cyberprzemoc) 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Stop Agresji” z zakresu profilaktyki zachowań 
agresywnych ( agresja słowna, fizyczna i cyberprzemoc). 

2. Organizatorem konkursu są: 

-  Pedagog  - Aneta Spisak 

- Wychowawca klasy III a - Kinga Piotrowska 

- Nauczyciel Chemii, wychowawca świetlicy- Łukasz Magda 

3. Celem konkursu jest: 

– propagowanie prawa do życia bez przemocy i poniżania, 

– promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wyrażających empatię, współpracę, 
koleżeństwo, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego 
człowieka. 

4. Konkurs prowadzony jest w szkole podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy. 

II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu. 

§ 2 

1. Konkurs skierowany jest  w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów klas I-III oraz IV-VII, 

2. Dla zwycięzców którzy zajmą trzy pierwsze miejsca zarówno z klas I-III jak i IV-VII konkursie 
przewidziane nagrody na etapie szkolnym, 

3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba: do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie 

 prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie 

 poprzednio niepublikowane, 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze lub na innym 
tradycyjnym nośniku właściwym dla technik plastycznych na formacie A3 lub A2, 

 5. Każdej pracy plastycznej winno towarzyszyć hasło z zakresu przeciwdziałania 
zachowaniom agresywnym takim jak agresja słowna, fizyczna i cyberprzemoc. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 



 konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na  ich ekspozycję, prace 
 z chwilą ich złożenia stają się własnością organizatora i mogą być zwrócone po ich 
wykorzystaniu, 

7. Zgłoszone do konkursu prace uczestnicy podpisują na odwrocie imieniem  
i nazwiskiem oraz klasą, 

 8. Wraz z przekazaniem prac należy przekazać podpisany Formularz zgłoszeniowy, 

 stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, 

9. Prace bez stosownych oświadczeń nie wezmą udziału w konkursie, 

 10. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

 poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

 osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

III. Czas trwania konkursu i ocena prac konkursowych 

§ 3. 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 

 - etap klasowy w terminie od 25-27 września 2017 r. 

 - etap szkolny w terminie  28 września 2017 r. 

2. Zgłoszenie prac w etapie klasowym nastąpi w terminie do dnia 28 września 2017 r., 
poprzez  złożenie ich u wychowawcy klasy. Do etapu szkolnego należy przedkładać prace  
u pedagoga szkoły gdzie ich ocena zostanie dokonana przez organizatorów konkursu  dnia 28 
września 2017 r. 

3. Na etapie klasowym wychowawca przekaże do organizatorów informację o ilości osób, 
które zgłosiły prace do konkursu w terminie do dnia 26 września 2017 r. 

4. Zgłoszenie 3 najlepszych prac przez każdą klasę do etapu szkolnego nastąpi 

 w terminie do dnia 27 września 2017 r., poprzez złożenie ich wraz z formularzem 

 zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 pkt 8 u pedagoga szkolnego. 

IV Zasady oceny i nagrody 

§ 4. 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

 a/ zgodność pracy z tematyką, 

 b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki, 

 c/ czytelność przekazu, 



 d/ ogólne wrażenia estetyczne. 

 

2. Oceny prac dokonają: 

 a/ na etapie klasowym – wychowawcy klas, 

 b/ na etapie szkolnym – Organizatorzy konkursu 

§ 5. 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną wyróżnieni na apelu szkolnym. 

2. Ilość nagrodzonych prac na etapie szkolnym to trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii 
wiekowej. 

3. Na etapie szkolnym dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień, w tym także wyłącznie 
za treść samego hasła, 

4. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa w głównym holu szkoły,  która 
zostanie udostępniona do oglądania przez rodziców i gości naszej szkoły, 

5. Podczas inauguracji wystawy nastąpi podsumowanie konkursu oraz wręczenie 

 nagród. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone także na stronie internetowej 

 Szkoły Podstawowej w Sierczy. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 6. 

 1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału 

 w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w 

Internecie. 

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

 4. Niniejszy regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 
w Sierczy. 

 

 

 Załącznik do regulaminu konkursu „Stop Agresji”z zakresu profilaktyki zachowań 
agresywnych ( agresja słowna, fizyczna i cyberprzemoc). 



 

Formularz zgłoszeniowy 

UCZESTNIK: 

Imię i nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa Szkoły: 

....................................................................................................................................... 

PRACA PLASTYCZNA Z HASŁEM: 

Technika wykonania: …………………………………………………………………………………..…………................ 

Treść hasła: 

………………………………………………………………………………………….................................................... 

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………....………… 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA: 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez 

zgłaszanego............................................................................................................................... 


