
Regulamin konkursu 

"Po drugiej stronie H(ej!)TU, czyli życie  

w ciągłym strachu przed wyśmianiem, pogardą i odrzuceniem”. 

1. Konkurs stanowi podsumowanie Kampanii profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania 

przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści oraz łamaniu praw dziecka - H(ej!)T TO SŁABOŚĆ, 

którą swoim honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 

2. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii 

Społecznej „AMOS”, z siedzibą w Tarnowie, ul. Głowackiego 6/43, 33-100 Tarnów oraz 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie, z siedzibą w Radłowie, ul. Brzeska 

9, 33-130 Radłów. 

3.  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Radłów  

4. Prace muszą zostać wykonane indywidualnie, nie grupowo.  

5. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie opowiadania, opowiadania z ilustracją, 

listu, pamiętnika bądź komiksu, w którym przedstawiona została historia osoby, która 

doświadczyła przemocy rówieśniczej. Historia ta musi przedstawiać uczucia bohatera oraz  

sposób w jaki  poradził sobie z problemem przemocy (Do kogo się zwrócił? / Kto mu 

pomógł?/ Co zrobił?). Historia ta musi mieć pozytywne zakończenie.  

6. Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem konkursu  

 Estetyka i oryginalność pracy  

 Atrakcyjność pracy- łącznie form np. literackiej z plastyczną (tekst + ilustracja) 

 Samodzielność wykonania 

7. Termin składania prac upływa dnia 20 stycznia 2016 r.  

8. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 r.  

9. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:  

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa;  

 szkoła, adres, telefon 

 Podpis rodzica lub opiekuna prawnego z dopiskiem „ wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka w konkursie „Po drugiej stronie hejtu” oraz w pełni akceptuję 

postanowienia jego regulaminu”.  

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych uczestników. Dane będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

11. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.  

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

 

 


