REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„Zanim będzie za późno”
§ 1 Organizator
Organizatorem konkursu jest:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dywitach
§ 2 Cel konkursu
Celem konkursu jest:
●
zwiększenie wiedzy oraz kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat skutków
zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania środków psychoaktywnych,
również tzw. „dopalaczy”,
●

uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z używania
„dopalaczy”,

●

pozyskanie cennych informacji pod względem twórczym i dydaktycznym prezentacji
multimedialnych, służących do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży,

●

wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią
multimedialną, do działań związanych z profilaktyką uzależnień.

§ 3 Adresaci
Adresatami konkursu są:
uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie klas 7 szkół podstawowych z terenu gminy Dywity
§ 4 Harmonogram konkursu
●

marzec 2018r. - rozpropagowanie konkursu w szkołach i przesłanie do 6 kwietnia br.
deklaracji(formularz nr 1)udziału w konkursie na maila: sp2@ugdywity.pl

●

kwiecień 2018r.- przeprowadzenie(do 30 kwietnia br.) w szkołach przez szkolnych
komisji konkursowych wyznaczonych przez dyrektora szkoły etapu szkolnego

●

do 18 maja 2018r. – złożenie przez szkoły do pokoju nr 32 w urzędzie gminy w
Dywitach (osobiste przekazanie przez przedstawiciela szkoły lub przesłanie–
decydująca będzie data stempla pocztowego) prac konkursowych z dopiskiem „na
konkurs – Zanim będzie za późno”

●

do 23 maja 2018r. ocena prac przez komisję

●

5 czerwca 2018r., godz. 9:00 – uroczyste podsumowanie konkursu w sali sesyjnej
Urzędu Gminy w Dywitach: ogłoszenie wyników konkursy, prezentacja zwycięskich
prac, wręczenie nagród
§ 5 Zakres tematyczny konkursu

a się następujący zakres tematyczny konkursu:
●
mechanizmy powstawania uzależnień,
●
czynniki ograniczające ryzyko uzależnienia,
●
czynniki wpływające na rozwój uzależnienia,
●
„dopalacze” jako nowe narkotyki – wiedza ogólna,
●
konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające z używania
nowych narkotyków, tzw. „dopalaczy”,
●
narkotyki jako jeden z czynników sprzyjających szerzeniu się HIV/AIDS,

●

różnorodne formy profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku uzależnienia od
narkotyków - wskazanie alternatywy dla uzależnień (aktywne i twórcze spędzanie
wolnego czasu).
§ 6 Zasady konkursu i warunki uczestnictwa

1.

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie klas 7 szkół
podstawowych z terenu gminy Dywity
Konkurs ma przebieg dwuetapowy:
a. 1. etap szkolny
b. 2.etap- gminny

2.

3.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu prezentacji
multimedialnej, (zawierającej nie więcej niż 24 slajdy) w przedmiocie konkursu
wynikającym z niniejszego regulaminu.

4.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne lub przygotowane w parach,
wcześniej nigdzie nie publikowane.

5.

Prace, wykonane w programie Microsoft Power Point, należy przesłać na płycie CD lub
innym nośniku.

6.

Pierwszy slajd powinien zawierać takie informacje jak:
● tytuł prezentacji: „Zanim będzie za późno”,
● imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły,
● imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego przygotowano prezentację,
● miejscowość i rok powstania pracy.

7.

Treść powinna być zilustrowana fotografiami, rysunkami, wykresami, itp.
w zależności od inwencji autora.

8.

Na końcu pracy powinny być podane źródła wiedzy (bibliografia, strony www) z których korzystano, przy opracowywaniu prezentacji multimedialnej.

9.

Płytę należy czytelnie opisać, podając takie informacje jak:
● imię, nazwisko i wiek autora pracy,
● nazwę i adres szkoły, e-mail,
● nr telefonu do kontaktu,
● imię i nazwisko nauczyciela (jeżeli praca była tworzona pod jego kierunkiem).

10.

Do pracy należy dołączyć „Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w
konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia” (formularz nr 2 - w załączeniu).

11.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i powielania prac
konkursowych – na co uczestnik konkursu wyraża zgodę – oświadczenie w załączeniu.

12.

Prace wybrane przez jury będą udostępnione szkołom do prowadzenia działań
edukacyjnych wśród młodzieży.

13.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

14.

Prace złożone po terminie nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.
§ 7 Kryteria oceny komisji konkursowej

1.

Prace będą oceniane pod względem zawartości merytorycznej oraz czytelności
przekazu, walorów estetycznych, wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy
oraz poprawności językowej (stylistyka, ortografia). Mile widziane oryginalne ujęcie
tematu prezentacji.

2.

Osoby, które naruszą regulamin konkurs, jak również obowiązujące w Polsce
przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe
zostaną wykluczone z konkursu.

§ 8 Skład gminnej komisji konkursowej
Gminną Komisję Konkursową stanowić będą:
●
●
●
●
●

przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dywitach
artysta plastyk (grafik komputerowy) – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach
terapeuta uzależnień – psycholog
członek- polonista Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dywitach
ekspert merytoryczny
§ 9 Nagrody konkursowe

1.

Na każdym z etapów konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów, odpowiednio:
● na etapie szkolnym 3 laureatów ( I, II, III miejsce),
● na etapie gminnym 3 laureatów ( I, II, III miejsce).

2.

Rodzaje nagród na poszczególnych etapach konkursu:
● w etapie szkolnym – dyplom uczestnictwa, nagrody rzeczowe
● w etapie gminnym- dyplom uczestnictwa, nagrody rzeczowe

§ 10 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają organizatorzy.
Organizatorzy mogą wprowadzić zmiany w regulaminie konkursu, przerwać lub
odwołać konkurs bez podania przyczyny.
Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w
konkursie.
Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczenia przez pocztę
prezentacji multimedialnych zgłoszonych do konkursu.

Zał. nr 1

DEKLARACJA O PRZYSTĄPIENIU SZKOŁY DO GMINNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt. „Zanim będzie za późno”

Szkoła………………………………………………………….. …………………………………………………………………………
( pełna nazwa szkoły)
deklaruje udział w konkursie na prezentację multimedialną pt. „Zanim będzie za późno” i zobowiązuje
się do przestrzegania zapisów regulaminu konkursu.

……………………………………….

………………………………………
Podpis dyrektora szkoły

Zał. nr 2

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,
które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie

●

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie na prezentację multimedialną pt. „Zanim będzie
za późno” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

●

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca / prace* jest / są* wynikiem
własnej twórczości …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza/ją/ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została
zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez
organizatorów lub inne podmioty.

Oświadczam również, że zrzekam się praw autorskich do

nadesłanej pracy na rzecz organizatorów.

●

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: ………………………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Dywitach,

na przetwarzanie ich, 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.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz
dalszego wykorzystania prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

...................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

* właściwe podkreślić

