Regulamin międzyszkolnego konkursu
literacko-artystycznego
„Jak rozwiązywać spory bez przemocy”

W trosce o popularyzowanie idei programu „Mediatorów rówieśniczych”
społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie zaprasza
uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie artystycznym.
Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zainspirowanie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat prawa.
Zachęcenie do poznania idei programu „Mediatorów rówieśniczych”.
Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
Zwrócenie uwagi na potrzebę tolerancji i poszanowania godności innych osób.
Zachęcenie uczniów szkół podstawowych do doskonalenia umiejętności tworzenia
własnych tekstów na tematy z życia codziennego.
Adresaci:
uczniowie klas: V, VI, VII lubelskich szkół podstawowych
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
Kategoria literacka:

Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę na jeden z trzech podanych niżej tematów:


Napisz opowiadanie, kończące się słowami:
z koleżankami/kolegami warto żyć w zgodzie.



Zredaguj wystąpienie na temat: W każdej szkole potrzebni są mediatorzy rówieśniczy.



Napisz artykuł na temat: Jak mediatorzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów
szkolnych?

Wówczas

zrozumiałem,

że

Kategoria plastyczna:
Uczestnik wykonuje plakat na temat: Mediatorzy są wśród nas.
Uwaga:
Prace literackie powinny być wykonane indywidualnie.
Prace plastyczne mogą być wykonane przez 2 uczniów.
Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3( lub większym)
dowolną techniką plastyczną (np.: malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane
- bez używania materiałów sypkich.).
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i
nienagradzanymi w konkursach artystycznych.

Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, telefon,
imię i nazwisko nauczyciela, adres mejlowy.
Pracę konkursową w kategorii literackiej należy przesłać w 2 egzemplarzach maszynopisu. Tekst
należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie
danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)
Jury:
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
Kryteria oceny prac:
zgodność tekstu z tematem konkursu,
oryginalność ujęcia tematu,
poprawność stylistyczna i językowa,
jakość wykonania.
Termin składania prac:

Prace należy składać do dnia 5 stycznia 2018r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
20 – 124 Lublin
ul. Szkolna 6
Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
Postanowienia końcowe:
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Prace nie będą zwracane.
Załącznik: (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie
wizerunku mojego dziecka ………………………………….. na potrzeby organizacji
Międzyszkolnego konkursu artystycznego
„Jak rozwiązywać spory bez przemocy”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. poz. 926 z późn. zmianami).
podpis Opiekuna

