
REGULAMIN  

V POWIATOWEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO „Tolerancja- 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ  

PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W MIKOŁOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem V powiatowego konkursu Profilaktycznego „Tolerancja- przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu” jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie - 

Pracownia Młodzieżowa (E. Wymazała, I. Ratajczak, B. Leśniak) zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zobowiązanie go jego przestrzegania.  

II. Cele konkursu 

1. Kształtowanie postaw prospołecznych u młodzieży; 

2. Wzrost tolerancji różnic indywidualnych i społecznych; 

3. Stymulacja kreatywności, umiejętności wykorzystywania nowych mediów ku samorozwojowi. 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej 

„Uczestnikami” 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

3. Z każdej szkoły ponadpodstawowej może zostać przedstawiony tylko jeden autorski projekt, 

który będzie uczestniczył w konkursie.  

4. Forma projektu: nagranie audiowizualne wykonane za pomocą telefonu komórkowego. 

Maksymalny czas filmu: 15 minut.  

5. Liczba osób przygotowujących projekt do 10 osób. 

6. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w Konkursie do 29 listopada 2019 r (osobiste zgłoszenie – 

B. Leśniak). 

7. Termin nadesłania filmów (forma elektroniczna): do 19 marzec 2020r.  

8. Opiekun prawny ucznia akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka przez Organizator poprzez podpisanie oświadczenia.  

9. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych osobowych Uczestników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  



 

IV. Przebieg konkursu 

1. Konkurs będzie polegał na stworzeniu filmików o tematyce tolerancji. 

2. Wszystkie filmy biorące udział konkursie zostaną zaprezentowane podczas finału w dniu 

26.03.2020 r., na który zostaną zaproszeni między innymi uczniowie szkół podstawowych 

powiatu mikołowskiego. 

3. Filmy zostaną ocenione przez niezależne jury, w skład którego wejdą wybrani specjaliści. 

4. Ocenie będą podlegać: treść, sposób realizacji projektu filmowego  oraz kreatywność młodych 

ludzi.  

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu i przeprowadzeniu narady przez 

Komisję konkursu. 

6. Decyzje jury są ostatecznie i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

V. Nagrody 

1. Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplom. 

2. Nagrody rzeczowe przeznaczone są dla I, II i III miejsca. 

3. Nauczyciele przygotowujący uczestników do konkursu otrzymają zaświadczenie 

potwierdzające ich udział w przygotowaniu uczniów.  

4. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do przyznania nagród 

specjalnych i wyróżnień. 

VI. Miejsce i termin realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, 26 marzec 20120r. (termin 

wstępny). 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

 

 

 


