
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

,,MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM’’ 
 

w ramach 

 

Projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz 

społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II” 
 

oraz 

Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” 

 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego                   

w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku zwanych dalej 

„Organizatorem”. 

2. Adres Organizatora: 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76. 

 

II. CEL KONKURSU 

 

1. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problematyką zjawiska wykluczenia 

społecznego oraz wykreowanie młodzieżowego wolontariatu przeciwdziałającego 

negatywnym zjawiskom społecznym w szkołach ponadgimnazjalnych. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – 

kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – 

ETAP II” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” oraz Programu 

Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. 

                    

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konkurs trwa od dnia 31 października 2017 roku do 22 listopada 2017 roku. 

3. Regulamin konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz zasad 

przyznawania nagród. 

4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

1) „Myślenie Słowem” (rozprawka, reportaż), 

2) „Myślenie Obrazem” (plakat, obraz - technika dowolna). 

 



IV. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Prudnickiego. 

2. Prace są tworzone i zgłaszane indywidualnie. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wraz z wymaganymi zgodami i informacjami dla 

osób, których dane osobowe w związku z Konkursem są przetwarzane, należy dokonać 

na formularzu zgłoszeniowym (załącznik) do dnia 7 listopada 2017 r. w formie 

elektronicznej (skan) na adres: a.wojtczak@powiatprudnicki.pl 

 

V. KOMISJA KONKURSOWA, KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego w Prudniku, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz instytucji 

oświaty i kultury dla poszczególnych kategorii. 

2. Komisje Konkursowe powołuje Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Prudniku. 

 

VI. ZADANIA KONKURSOWE 

 

1. Pierwsza kategoria: „Myślenie Słowem” polega na napisaniu pracy w dowolnej formie 

literackiej (rozprawka, reportaż) na jeden z tematów konkursowych: 

1) Kryzys wartości czy nowe wartości młodego pokolenia Polaków. 

2) W poszukiwaniu własnej tożsamości - drogi i bezdroża współczesnej 

młodzieży. 

3) Internet - rozrywka czy nałóg. 
1.1. Praca nie może liczyć więcej niż 10 tysięcy znaków tekstu znormalizowanego 

(ok. 5 stron). 

1.2. Każda praca musi być czytelnie podpisana przez autora - imię i nazwisko, rok 

urodzenia, dokładna nazwa szkoły z adresem oraz klasa. 

1.3. Prace muszą mieć charakter autorski i nie mogą być pracami nadsyłanymi już 

wcześniej w ramach innych konkursów. 

1.4. Ta sama praca nie może zostać zgłoszona przez więcej niż jednego autora. 

1.5. Pracę należy dostarczyć lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. 

Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, pok. 102 w formie papierowej wraz z dołączoną do niej 

kopią w wersji elektronicznej (format .doc, .docx, albo .pdf) zapisanej na płycie CD 

(płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły).  

2. Druga kategoria: „Myślenie Obrazem” (plakat, obraz) obejmuje prace plastyczne                      

w technice dowolnej na jeden z tematów konkursowych: 

1) Kryzys wartości czy nowe wartości młodego pokolenia Polaków. 

2) W poszukiwaniu własnej tożsamości - drogi i bezdroża współczesnej 

młodzieży. 

3) Internet - rozrywka czy nałóg. 
2.1. Prace należy dostarczyć w dwóch formach: 

a) w wersji rzeczowej do  pok. 102 Starostwa Powiatowego w Prudniku, 

ul. Kościuszki 76, 

b) w wersji elektronicznej (zdjęcia) wysłane na adres e-mail: 

a.wojtczak@powiatprudnicki.pl 
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2.2. Uczestnicy zapewniają, iż: 

a) posiadają pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac, 

b) zgłoszone prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich, 

c) zgłoszone prace nie naruszają dóbr osobistych osób, których wizerunek jest 

reprezentowany oraz ich dóbr prawnie chronionych, 

d) prace  nie były zgłaszane uprzednio w innych konkursach. 

3. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę w każdej kategorii. 

4. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 22 listopada 2017 r.  (decyduje 

data wpływu). Prace konkursowe dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału 

w Konkursie. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych prac zgłaszanych do Konkursu. 

 

VII. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs w terminie do dnia 

27 listopada 2017 r. 

2. Najlepsze prace zostaną wykorzystane w lokalnej kampanii społecznej prowadzonej 

przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku i szkoły ponadgimnazjalne powiatu 

prudnickiego. 

3. Organizator Konkursu gwarantuje przyznanie nagrody rzeczowej w postaci tabletów dla 

zwycięzców Konkursu w każdej kategorii oraz dyplomów pamiątkowych dla 

pozostałych laureatów. 

4. Organizator poinformuje laureatów o terminie i miejscu wręczenia nagród. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki 

regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych Uczestników 

Konkursu, po uprzednim uzyskaniu w tym zakresie zgody Uczestników bądź 

Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestników Konkursu. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia lub przedłużenia 

czasu trwania Konkursu. 

5. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który bezpłatnie 

przejmuje autorskie prawa majątkowe do prac. 


