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REGULAMIN KONKURSU
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
„NIEPEŁNOSPRAWNY NIE ZNACZY GORSZY”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”
2. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.
3. Adresatem konkursu jest młodzież Zespołów Szkół z terenu powiatu pajęczańskiego.
4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
Główne założenia Konkursu
Konkurs jest realizowany w ramach projektu Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Cele Konkursu
1. Pokazanie osoby niepełnosprawnej jako osoby w pełni wartościowej, uwrażliwienie
na różne rodzaje niepełnosprawności.
2. Zachęcanie do otwarcia się na osoby niepełnosprawne, do traktowania ich jako zwykłych
członków społeczności.
3. Budowanie atmosfery tolerancji dla środowiska osób niepełnosprawnych.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami mogą być uczniowie Zespołu Szkół z terenu powiatu pajęczańskiego,
których prace spełniające wymogi konkursu zostaną przekazane lub przesłane do oceny Jury
konkursowego w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
2. Uczniów do konkursu zgłasza szkoła. Zgłoszenia pracy ucznia może dokonać nauczyciel.
Zgłoszenie może być zbiorcze dla wszystkich uczniów szkoły biorących udział w konkursie.
3. Przez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi odpowiednio
opisanych prac uczniów wraz z podpisanymi oświadczeniami/wzór w załączniku/.
Zasady Konkursu
1.„Niepełnosprawny -nie znaczy gorszy” - to motyw przewodni konkursu.
2. Konkurs ma charakter powiatowy, a udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie prezentacji multimedialnej
zgodnej z celami konkursu obrazującej temat: „Niepełnosprawny- nie znaczy gorszy”.
4. Uczestnik może złożyć jedną pracę- prezentację wykonaną w programie Power Point
na płycie CD.
5. Prezentacja może składać się max. z 15 slajdów.
6. Zgłoszone na konkurs prezentacje muszą być przesłane wraz z oświadczeniem i informacją
zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy nauczyciela.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pajęcznie ul.1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno z dopiskiem Konkurs „Niepełnosprawny- nie
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znaczy gorszy””.
8. O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decyduje Organizator Konkursu.
9. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonania wymaganej do publikacji
obróbki materiału.
10. Uczestnik Konkursu zgadza się na prezentację pracy plastycznej, zgłoszonej do konkursu
na stronach internetowych Organizatora, a także na inne formy utrwalenia i prezentacji
nadające się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, ulotki), w celach
promocyjnych przez Organizatora.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
12. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie, wykonania pracy
bez naruszania prawa posiadania pełnych praw do wykonanej pracy.
Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu
Przyjęto następujący harmonogram Konkursu:
1. październik 2011 r. – ogłoszenie konkursu, informacja na stronie internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie,
2. 24.11. 2011 r. - termin ostateczny zgłoszenia prezentacji do Konkursu pod adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15,98-330 Pajęczno
z dopiskiem Konkurs „Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”. Prace nadane po wskazanym
terminie nie będą uwzględniane i nie będą brać udziału w Konkursie.
3. do 30.12.2011 r. rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora.
Jury Konkursu i kryteria oceny
1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Każda prezentacja zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
c) estetyka i forma pracy .
Nagrody w Konkursie
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Nagrodzone prezentacje
zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm).
2. Organizator przewiduje fotograficzne udokumentowanie wręczenia nagród i opublikowanie
na stronie internetowej zdjęć zwycięzców. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego
wizerunku.
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Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
3 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU NA PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ „ NIEPEŁNOSPRAWNY NIE ZNACZY GORSZY”

L.p.
1.

Nazwisko

Imię

Wiek

Klasa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
adres szkoły

nazwisko i imię nauczyciela
prowadzącego

tel. kontaktowy nauczyciela
prowadzącego

……………………………………
(podpis nauczyciela)
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………………………………

…………………….

( imię, nazwisko)

(data)

………………………………
(adres)

………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie na prezentację multimedialną pn.
„Niepełnosprawny nie znaczy gorszy” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pajęcznie, akceptuję regulamin konkursu.
Oświadczam, że przedłożoną pracę wykonałem/am samodzielnie, wykonana praca nie
narusza żadnych praw, zgadzam się, aby Organizator wykorzystał ją w celach promocyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że materiały, urządzenia, programy, inne składowe wykorzystane
do stworzenia pracy zostały użyte zgodnie z obowiązującym prawem.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie swojego wizerunku zgodnie z regulaminem
konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

………………………………….
(podpis uczestnika)

………………………………….
(podpis rodzica)

