REGULAMIN KONKURSU „Mowa nienawiści- ja mówię STOP”
konkursu na SPOT pod tytułem
”Mowa nienawiści-ja mówię STOP”
1. Postanowienia ogólne:
Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie SPOTU zwanego dalej pracą
konkursową na temat profilaktyki w zakresie mowy nienawiści oraz jej zapobieganiu wśród
młodych ludzi.
2. Organizator konkursu:
a. Komenda Miejska Policji w Koninie
3. Partnerzy:
a. Samorząd Terytorialny
b. Lokalne media
4. Cel konkursu:
a. uświadomienie zagrożeń związanych z mową nienawiści w życiu codziennym
b. kształtowanie poprawnych wzorców zachowań wśród młodzieży
c. kształtowanie i umacnianie asertywnych postaw wobec zagrożeń występujących
w życiu codziennym ( również w sieci internet)
d. wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych ludzi.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a. konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, zwanych dalej
uczestnikami,
b. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie lub zespołowo
( przy założeniu, że zespół składać się będzie maksymalnie z 3 osób)
c. przekazanie prac konkursowych nastąpić musi poprzez przesłanie ich do Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie do dnia 09 października 2020 roku,
wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową ( załącznik nr 1 )
d. praca konkursowa powinna w sposób jednoznaczny dotyczyć mowy nienawiści
e. praca konkursowa nie może straszyć, wzbudzać agresji, lub innych zachowań
niepożądanych wśród jej odbiorców
f. do konkursu zgłaszane mogą być tylko prace autorstwa uczestników nie naruszające
praw autorskich osób trzecich

6. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych:
a. Praca konkursowa jest przekazana przez uczestnika szkole w wersji elektronicznej na
nośniku ( płyta, pendrive , itd. ).
b. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika lub
uczestników.

7. Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:
a. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez uczestnika/
uczestników.
b. W skład komisji wchodzić będą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie,
przedstawiciel Urzędu Miasta Konina, przedstawiciel Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz przedstawiciel oświaty.
c.





Ocenie podlegać będzie:
zgodność pracy z regulaminem,
czytelność przekazu,
pomysłowość i kreatywność,
poprawność merytoryczna.

d. Liczba laureatów:
 I, II, III miejsce,
e. Rodzaj nagród - nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).
8. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:
a. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych,
profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach
okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,
b. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej
organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,
c. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub
z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
9. Wykaz załączników:
a. załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa,

