
                                                                                                        
Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” ogłasza 

konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjów z gminy Kluczbork pt.: 

                                  „Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym” . 

  

 Regulamin konkursu. 

 

1.Organizator: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku. 

2.Cel konkursu: 

 upowszechnianie inicjatyw twórczych, 

 alternatywne sposoby spędzania czasu, 

 zwycięska praca zostanie wykorzystana w celach promocyjnych projektu „Wiem, więc jestem 

bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym”, 

 tematyka prac plastycznych musi odnosić się do autorskiego postrzegania  „poczucia bezpieczeństwa” 

- tematu przewodniego projektu.  

3. Warunki uczestnictwa:  

 Prace mogą być wykonane w dowolnej technice: 

 prace przestrzenne / z wykorzystaniem różnych materiałów, 

 techniki malarskie, 

 techniki rysunkowe, graficzne (np.: komiksy). 

 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie nie publikowanymi i nie 

wysyłanymi na inne konkursy.   

4. Termin i miejsce składania prac: 

 Prace należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Sienkiewicza 20B, do 

dnia 26 maja 2013 roku. 

 Pracę należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, szkołę. 

Kartkę z powyższymi  informacjami należy umieścić  na odwrocie w sposób nie uszkadzający pracę. 

 Nadesłanie prac na konkurs lub ich złożenie w sekretariacie jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu. 

 

5. Rozstrzygniecie konkursu: 

 Informacje o laureatach zostaną przekazane telefonicznie do sekretariatów placówek macierzystych.  

 Ogłoszenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie w dniu  3 czerwca 2013r. 

 Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

. 

6. Informacje dodatkowe 
 Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub niespełniające warunków określonych w regulaminie nie 

będą podlegać ocenie jury. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, a także wykorzystania danych  

osobowych w informacjach podawanych mediom na temat laureatów konkursu.  

 Prace nie będą zwracane! 

 Decyzja jury jest niepodważalna. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 Wystawa pokonkursowa od 03.06 – 03.08.13 w holu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 
Koordynatorzy projektu:Magdalena Korzeniowska, Alicja Krzak-Gliwa  



                                                                                                    
Konkurs na prezentację multimedialną   

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” ogłasza 

konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gminy Kluczbork pt. 

„Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym”. 

  

 Regulamin konkursu. 

 

1.Organizator: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku. 

 

2.Cel konkursu: 

 upowszechnianie inicjatyw twórczych, 

 alternatywne sposoby spędzania czasu, 

 zwycięska praca zostanie wykorzystana w celach promocyjnych projektu „Wiem więc jestem 

bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym” i będzie umieszczona na stronie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

 tematyka prac plastycznych musi odnosić się do autorskiego postrzegania „poczucia bezpieczeństwa” - 

tematu przewodniego projektu. 

 

3. Warunki uczestnictwa:  

 Prezentacje biorące udział w konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie nie publikowanymi i nie 

wysyłanymi na inne konkursy.  

4. Termin i miejsce składania prac: 

 Prezentacje należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Sienkiewicza 

20B, do dnia 26 maja 2013roku. 

 Prezentacja powinna zostać nagrana na płytkę CD lub DVD; należy opatrzyć ją kartą informacyjną  

zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, szkołę. Kartkę z  powyższymi  informacjami należy 

umieścić  na odwrocie w sposób nie uszkadzający pracę. 

  Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 

5. Rozstrzygniecie konkursu: 

 Informacje o laureatach zostaną przekazane telefonicznie do sekretariatów placówek macierzystych.  

 Ogłoszenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie w dniu  3 czerwca 2013r. 

 Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

. 

6. Informacje dodatkowe 
 Prace nadesłane w rulonach, zniszczone lub niespełniające warunków określonych w regulaminie nie 

będą podlegać ocenie jury. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac, a także wykorzystania danych  

      osobowych w informacjach podawanych mediom na temat laureatów konkursu.  

 Prace nie będą zwracane! 

 Decyzja jury jest niepodważalna. 

 Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Koordynatorzy projektu: Magdalena Korzeniowska, Alicja Krzak-Gliwa  

 

 


