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Regulamin Konkursu na plakat profilaktyczny „Bądź sobą – nie bądź stalkerem” 
 realizowanego w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach 

 Informacje wstępne: 

1. Organizatorami Konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego  
w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.  

2. Temat Przewodni tegorocznej edycji Konkursu – „Bądź sobą – nie bądź stalkerem” 
3. Cele Konkursu: 

GŁÓWNY:  

 propagowanie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do młodzieży miasta Katowice, 

 zaprojektowanie plakatu w dowolnej technice promującego hasło Konkursu. 
SZCZEGÓŁOWE: 

 sprowokowanie do autorefleksji nad zjawiskiem stalkingu i jego wpływu na wszystkie 
sfery życia, 

 promocja mody na życie bez uzależnień, 

 propagowanie troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo przez 
promowanie pozytywnych form profilaktyki, 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. 
 

 
Warunki uczestnictwa i terminy w konkursie 

1. Konkurs ma charakter działań profilaktycznych i jest skierowany do uczniów klas VII i VIII 
SP oraz szkół ponadpodstawowych Miasta Katowice. 

2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu (w dowolnej technice) 
promującego główny temat Konkursu. 

3. Temat pracy konkursowej: „Bądź sobą – nie bądź stalkerem”. Przez stalking rozumiemy 
zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z 
inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzą do wzbudzenia w tej osobie strachu 
o swoje bezpieczeństwo. Uporczywe prześladowanie danej osoby może powodować u 
niej stany lękowe oraz prowadzić do groźnych  następstw, a nawet do samobójstwa. 

4. Prace konkursowe należy przygotować indywidualnie. 
5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub 

elektronicznej. 
6. Prace w każdej wersji powinny zawierać temat konkursu w wersji tekstowej, logo szkoły 

uczestnika, logotypy Organizatorów oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 
2020. 

7. Prace powinny być wykonane samodzielne, a informację o ewentualnych cytatach z dzieł 
już istniejących, należy umieścić w metryczce. Jeżeli informacja taka nie zostanie 
umieszczona Jury uzna pracę za zdyskwalifikowaną. 

8. Projekty w formie papierowej powinny być wykonane na podkładzie formatu A3 wraz z 
wypełnioną, podpisaną i naklejoną na odwrocie pracy metryczką (załącznik nr 1 do 
Regulaminu). Prace konkursowe w formie papierowej należy dostarczyć do dnia 28 
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stycznia 2020 r. na adres: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, ul. Mikołowska 26 
40-066 Katowice z dopiskiem: Dzień Bezpiecznego Internetu. 

9. Projekty w formie elektronicznej powinny być zapisane w rozszerzeniu JPG o 
rozdzielczości 300 dpi. Metryczkę (według wzoru zamieszczonego poniżej) należy 
wypełnić w wersji elektronicznej. Oba pliki należy wysłać w jednym mejlu na adres 
jaroslaw.majewski@pm.katowice.pl do 28 stycznia 2020 r. 

10. Jeśli praca była tworzona pod kierunkiem nauczyciela – należy podać także: imię  
i nazwisko nauczyciela, nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły. Do metryczki należy 
także dołączyć oświadczenie rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

11. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 
jaroslaw.majewski@pm.katowice.pl 

12. Prace oceniane będą przez jury składające się z przedstawicieli organizatorów oraz artysty 
plastyka reprezentującego Pałac Młodzieży. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Wyniki 
prac jury są ostateczne. 

13. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni 11 lutego 2020 r. podczas 
obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Pałacu Młodzieży. 

14. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas VI Miejskiego Święta Profilaktyki 17 
czerwca 2020r. w Pałacu Młodzieży. 

 
 
Postanowienia końcowe regulaminu 
 
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, każda praca powinna być opisana. Organizatorzy 
nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas przesyłki, przewozu.  
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich 
publikowania. 
 
Prawa do wykorzystania zgłoszonych prac: 
Organizator jest właścicielem nadesłanej pracy graficznej. 
Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie  
i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu. 
Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawienie pracy oraz jej wykorzystanie w środkach 
masowego przekazu przez organizatora. 
Uczestnik wyraża zgodę na to, że we wskazanym wyżej celu organizator może upoważnić 
podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy podpisanej imieniem i 
nazwiskiem wraz z wiekiem uczestnika konkursu. 
Udzielenie powyższych praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
uczestnika. 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 
Organizator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zamian w regulaminie oraz do 
ostatecznej interpretacji kwestii spornych wynikających z tego regulaminu. 
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