XIV edycja projektu

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
ORGANIZATOR:
VII Liceum Ogólnokształcące
im Janusza Kusocińskiego

w Bydgoszczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Straż Miejska w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

CEL:
Zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez
alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności
w czasie wolnym.

IDEA PROJEKTU:
ŻYJ - radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny, szczęśliwy.
NIE ULEGAJ - zniechęceniu, nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, Internetu.
WALCZ - z obojętnością, hejtem, mową nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia,
z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień.
KONKURSY

01.06.20r.- 30.09.20r.

A. Konkurs plastyczny dla uczniów:
 klas 1-3 szkoły podstawowej
 klas 4-8 szkoły podstawowej
 szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej
B. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej
Regulaminy konkursów, karta zgłoszenia i zgoda uczestników w załączeniu
KONCERT PROFILAKTYCZNY on-line 7 października 2020r. godz. 9.55
Podejmowane działania stanowią istotną część realizowanych w szkołach Programów Wychowawczo –
Profilaktycznych.

KONTAKT: mgr Małgorzata Schmiegel- e-mail: mschmiegel@7lo.bydgoszcz.pl
mgr Joanna Mazurek- e-mail: jmazurek@7lo.bydgoszcz.pl
VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego, ul. 11 Listopada 4, tel. 52 371-00-57
http:// www.7lo.bydgoszcz.pl
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UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
TEMAT PRACY „Żyj nie ulegaj, walcz ….!” - żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny,
nie ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, Internetu, walcz z obojętnością, hejtem, mową
nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień.

TERMIN: zdjęcie lub skan pracy + karta zgłoszenia + zgoda - do 30 września 2020 do godz. 12:00 na adres
konkurs.plastyczny@poczta.onet.eu
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
powinny być wykonane na papierze formatu A3, dowolną techniką malarską,
 zdjęcie lub skan pracy (plik ) muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem
nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek,
nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac,

UWAGA:

•

brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda) skutkuje dyskwalifikacją uczestnika

•

wszystkie prace przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną

•

organizator nie zwraca nadesłanych prac

•

każda zgłoszona szkoła otrzyma zaproszenie do udziału w forum profilaktyki połączone z rozdaniem nagród

•

informacje o laureatach zostaną przekazane ich opiekunom mailowo lub telefonicznie
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UCZESTNICY: ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
TEMAT PRACY „Żyj nie ulegaj, walcz ….!” - żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny,
nie ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, Internetu, walcz z obojętnością, hejtem, mową
nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień.

TERMIN: zdjęcie + karta zgłoszenia + zgoda - do 30 września 2020 do godz. 12:00 na adres
konkurs.fotograficzny@vp.pl
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ:
zdjęcia mogą być zarówno czarno- białe, jak i kolorowe oraz wykonane dowolną techniką,
format zdjęć: nie większe niż 15/21,
ilość: do 3 sztuk ( fotografie powinny odzwierciedlać ideę konkursu, tworzyć jakąś historię, może być krótko opisana)
zdjęcie lub skan pracy (plik ) muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem
fotografie nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek.
zdjęcia nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych zdjęć,

UWAGA:

•

brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda) skutkuje dyskwalifikacją uczestnika

•

wszystkie prace przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną

•

organizator nie zwraca nadesłanych prac

•

każda zgłoszona szkoła otrzyma zaproszenie do udziału w forum profilaktyki połączone z rozdaniem nagród

•

informacje o laureatach zostaną przekazane ich opiekunom mailowo lub telefonicznie
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KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE
„ŻYJ, NIE ULEGAJ, WALCZ …!”- czternasta edycja

KATEGORIA KONKURSOWA ……………………………………..
(termin przesłania prac wraz z kartą zgłoszenia, zgodą i oświadczeniem do 30.09.2020 r. do godz.12.oo)

PROSIMY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

TELEFON KONTAKTOWY oraz E-MAIL UCZESTNIKA

NAZWA SZKOŁY

NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZESTNIKA

ADRES SZKOŁY I NR TELEFONU

TELEFON KONTAKTOWY oraz E-MAIL OPIEKUNA

………………………........................

.......................................................

podpis uczestnika

podpis rodzica/ opiekuna prawnego

W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorami konkursu!

VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego , ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz
Tel. 52-371-00-57/ Fax 52-370-21-15www.7lo.bydgoszcz.pl
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……………………………………….

Bydgoszcz, dnia ……………2020r.

…………………………….................
………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa szkoły)

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU „Żyj, nie ulegaj, walcz…!”
1.Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*.........................................................
na udział w konkursie plastycznym/fotograficznym * Żyj nie ulegaj, walcz...!
.............................................................................................
( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (imię, nazwisko,
szkoła), wizerunku, prac zgłoszonych do w/w konkursu w czasie realizacji różnego rodzaju
działań profilaktycznych i wychowawczych.
Zgoda powyższa obejmuje powielanie w/w materiału oraz jego publiczne odtwarzanie
w celach edukacyjnych i szkoleniowych (m.in. zdjęcia na stronie szkoły jako dokumentacja
wydarzenia, prezentacja multimedialna podczas wręczania nagród itp.).
W/w dane będą przechowywane i wykorzystywane przez organizatorów konkursu.
…………………………………………...............................
( podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego )

VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego , ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz
Tel. 52-371-00-57/ Fax 52-370-21-15www.7lo.bydgoszcz.pl
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