Regulamin konkursu plastycznego
„PROFILAKTYKA OCZAMI MŁODZIEŻY”
1. Organizator konkursu:
Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej
2. Cele konkursu:
a) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa młodzieży miasta Biała Podlaska,
b) aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym.
3. Tematyka konkursu:
a) przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z sięganiem po środki odurzające
(narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna i inne środki odurzające),
b) zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu (cyber-przemoc, uzależnienie od sieci
internetowej, cyber-zagrożenia),
c) przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przemocą i agresją w szkole oraz w domu,
d) przeciwdziałanie autoagresji oraz samobójstwom wśród dzieci i młodzieży,
e) odpowiedzialność za swoje czyny.
4. Adresaci konkursu:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Biała Podlaska. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę plakatów, wyłącznie własnego
autorstwa.
5. Przedmiot konkursu:
a) konkurs obejmuje zrobienie plakatu profilaktycznego, którego treść ma zwrócić uwagę na
jedno z wymienionych w p.3 zagrożeń,
b) technika wykonania plakatu: farby, fotomontaż, kolaż, liternictwo (technika ołówkowa
i grafika komputerowa – wykluczone),
c) format pracy: A2 (50cm x 35cm),
d) plakat może zawierać hasła, slogany lub inne teksty i elementy graficzne tworzące w swej
całości plakat profilaktyczny,
e) przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
- oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem przesłanych plakatów,
- oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanych
plakatów,
- oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
- oświadczeniem, że plakaty nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac
przez organizatorów w celu wydrukowania w kalendarzu na rok 2013.
7. Prace powinny zawierać: umieszczone na odwrocie, następujące informacje:
imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, tel. kontaktowy lub mail oraz imię i nazwisko nauczyciela
(jeśli praca została wykonana pod jego kierunkiem)
8. Ocena prac:
a) nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna
b) kryteria oceny prac:
- wartość merytoryczna pracy,
- wartość artystyczna,
- oryginalność pomysłu, koncepcji.

9. Nagrody:
Prace zostaną ocenione w dwóch grupach:
- szkoły gimnazjalne,
- szkoły ponadgimnazjalne.
W każdej z grup przyznane zostaną następujące nagrody rzeczowe:
I, II i III miejsce oraz po 3 wyróżnienia.
10. Termin konkursu:
a) ogłoszenie konkursu (m.in.na stronie www.bckbialapodlaska.pl) dnia 8.X.2012 r.
b) prace należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2012 na adres: Bialskie Centrum Kultury,
21 500 Biała Podlaska,ul.Warszawska 11, z dopiskiem „Konkurs - profilaktyka”,
c) ogłoszenie wyników konkursu i poinformowanie o nich laureatów nastąpi do dnia 7 grudnia,
d) otwarcie wystawy nadesłanych prac i wręczenie nagród: dnia 15 grudnia (sobota)
w Bialskim Centrum Kultury.
11. Postanowienia końcowe
Przesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych
w wydawnictwach własnych oraz w mediach dla celów promujących idee bezpieczeństwa.

