
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PROFIAKTYCZNY „proMOS”

EDYCJA  2018

REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

CELE KONKURSU:

-  propagowanie  wśród  wychowanków  prawidłowych  postaw  i  zachowań  podczas  korzystania
z Internetu
- zapobieganie negatywnym skutkom hejtu i przemocy w sieci
- inspirowanie wychowanków do poznawania swoich zdolności oraz aktywowanie do twórczej pracy
- zacieśnianie współpracy między Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii w Polsce

ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnicy:  wychowankowie  Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  –  klasy  6  i  7  Szkoły
Podstawowej oraz klasy 2 i 3 Gimnazjum.

TEMATYKA:

Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką, pracy plastycznej w formie plakatu, której
tematem przewodnim będzie zapobieganie hejtowi i cyberprzemocy.

FORMAT:

- nie większy niż A3

TECHNIKA:

- dowolne techniki prócz materiałów sypkich typu kasza itp.

OPISANE PRACY:

Każda zgłoszona praca powinna być czytelnie  podpisana na odwrocie:
- imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, tytuł pracy
- imię i nazwisko opiekuna pod którego kierunkiem została wykonana praca
- nazwa i adres ośrodka (telefon kontaktowy, e-mai)

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Prace będą oceniane pod względem estetyki wykonania, twórczego pomysłu na grafikę oraz wartości
profilaktycznych zawartych treści.



PRACE NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze
Łysa Góra 274
32-853 Łysa Góra
Z dopiskiem „KONKURS”

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.05.2018 r.

O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

NAGRODY:

Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie co najmniej pierwszych trzech miejsc oraz dyplomy dla
wszystkich uczestników.

UWAGI KOŃCOWE:

- nie dopuszcza się prac zbiorowych
- konkurs ma zasięg ogólnopolski
- udział w konkursie jest bezpłatny
- koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
- organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadsyłanych prac w TV, Internecie, podczas
konferencji,  publikowania  w  prasie,  publikowania  w  katalogach  i  biuletynach  oraz  na  innych
nośnikach danych bez uiszczania autorom honorariów
- nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora

Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres: konkurs_mos@interia.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.mos.edu.pl/konkurs

mailto:konkurs_mos@interia.pl

