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REGULAMIN KONKURSU 

„PRZEZ SZYBĘ Z RZECZYWISTOŚCIĄ” 
 
 

Organizatorem  konkursu jest  
Sekcja Psychologii Klinicznej, działająca w KNP Anima  

na Wydziale Nauk Społecznych  
Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 
 
Idea konkursu: 
 

Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów.  
Zadaniem uczestnika jest stworzenie indywidualnej pracy mającej charakter twórczy i 
obrazującej wizję zaburzenia psychicznego. 
Ideą konkursu jest wizualizacja odczuć i przeżyć ludzi dotkniętych zaburzeniami 
psychicznymi. Osoby biorące udział w konkursie, tworząc pracę, będą mogły wczuć się w 
codzienność funkcjonowania z zaburzeniem psychicznym. Konkursowi przyświeca cel 
wzbudzenia empatii i refleksji nad istotą zaburzeń psychicznych, czemu przyczyni się 
wystawa prac w przestrzeni publicznej uniwersytetu. Artystyczna forma przedstawienia 
wizji  obrazu choroby będzie okazją do zainteresowania społeczeństwa problematyką 
zaburzeń psychicznych. 
 
 
Cel konkursu: 
 

 Pogłębienie wiedzy uczestników na temat występowania i przebiegu zaburzeń 
psychicznych i zachęcenie ich do poszukiwań informacji na ten temat. 

 Wspomaganie wchodzenia osób z zaburzeniami psychicznymi w struktury społeczne 
dzięki poszerzaniu wiedzy osób zdrowych. 

 Zapobieganie stygmatyzacji, dyskryminacji i etykietowaniu osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

 Inspirowanie młodzieży do rozwijania zainteresowań z dziedziny psychologii 
klinicznej. 
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Zasady konkursu: 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 
studentów z Trójmiasta.  

2. Autorstwo pracy musi mieć charakter indywidualny; w przypadku uczniów 
dopuszcza się opiekę merytoryczną sprawowaną przez nauczyciela. 

3. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swojej pracy w publikacjach, z zastrzeżeniem 
zachowania praw autorskich. 

4. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy. 
5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi przez organizatorów konkursu. 

 
 
Wymogi merytoryczne: 
 

1. Praca powinna przedstawiać wizję autora na temat obrazu wybranego, jednego 
zaburzenia psychicznego (np. depresji, choroby dwubiegunowej-afektywnej, 
schizofrenii itp.).  

2. Praca powinna być poparta źródłami wiedzy o wybranym zaburzeniu 
psychicznym, które ma przedstawiać. Posłużyć można się źródłami takimi jak: 
literatura naukowa, literatura piękna, film, biografie itp. 

3. Praca może być również oparta na doświadczeniach własnych. 
4. Praca powinna być zatytułowana - nawiązując do wybranego przez autora 

zaburzenia psychicznego. 
 
 
Forma pracy: 
 

1. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 
2. Forma i format  pracy:  

- format: A2 
- technika pracy: dowolna 

3. Do pracy winien być dostarczony Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący integralną 
część niniejszego regulaminu. Musi zawierać informacje o: 
a) autorze: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, adres mailowy, numer 

telefonu, oraz dane dotyczące szkoły (typ szkoły, klasa, adres do korespondencji i 
nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego).  

b) pracy: tytuł nawiązujący do wybranego, przedstawionego zaburzenia 
psychicznego oraz opis pracy – co było inspiracją do jej stworzenia oraz jaki 
aspekt życia z zaburzeniem przedstawia. 

 
 
Kryteria oceny: 
 

1. Ciekawy i twórczy sposób realizacji tematu; 
2. Estetyka pracy; 
3. Forma pracy; 
4. Uchwycenie idei konkursu. 
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Kapituła konkursu: 
 

1. Prace będą oceniane przez Kapitułę Konkursu złożoną z 4 osób, w tym pracowników 
Katedry Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz członków Koła Nauk 
Psychologicznych Anima. 

2. Werdykt Kapituły jest ostateczny. 
 
 
Nagrody: 
 

1. Przewiduje się jedną nagrodę główną w każdej z trzech kategorii wiekowych: 
a) szkoły gimnazjalne 
b) szkoły ponadgimnazjalne 
c) studenci 

2. Możliwe jest wyróżnienie dodatkowych prac. 
3. Każdy z uczestników otrzyma dyplom. 
4. Nagrody nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 

 
 
Terminarz konkursu: 
 

1. Prace wraz z Formularzem Zgłoszeniowym należy dostarczyć, bądź nadesłać do 20 
kwietnia 2014 roku  (decyduje data stempla pocztowego) na adres : 
Koło Nauk Psychologicznych Anima 
Wydział Nauk Psychologicznych 
Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Bażyńskiego 4  
80-952, Gdańsk 
z dopiskiem „Przez szybę z rzeczywistością - zgłoszenie”. 

2. Finał Konkursu odbędzie się 8 maja. Informacje o finale uczestnicy oraz ich 
opiekunowie zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie. 

 
 
Postanowienia końcowe: 
 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: 
www.knpanima.ug.edu.pl 

2. Uczestnictwo w konkursie jest  równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
regulaminu. 

3. Prace opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem uczestnika oraz nazwą szkoły/ 
uczelni winny być dostarczone w wersji papierowej. 

4. Organizator zastrzega sobie wprowadzania zmian w regulaminie. Z chwilą 
opublikowania ich na stronie internetowej  (www.knpanima.ug.edu.pl) stają się one 
obowiązujące.  

5. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, rozstrzyga organizator. 
6. Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyrażają zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa 
z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833). 

7. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: alicjagierszynska@gmail.com 

mailto:alicjagierszynska@gmail.com
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu 

Imię: …………………………………………………........................................................................... 

Nazwisko: ……………………………………………....................................................................... 

Uczeń szkoły gimnazjalnej / ponadgimnazjalnej / student * 

Szkoła / Uczelnia : …………………………………………………………………....................... 

…...............................................................................…………………………………………… 

klasa / rok studiów :................................................ 

Imię  nazwisko nauczyciela *: …………………………………………………………………….. 

 

Dane kontaktowe  

E-mail: ………………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………. 

 

Dane osobowe opiekuna **: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić                   

** jeżeli dotyczy  

 



„Przez szybę z rzeczywistością” – konkurs plastyczny 2014 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………... 

 

Tytuł pracy: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Opis pracy: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zgłaszam swój udział w konkursie. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z 

regulaminem konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

…………………………………………………………………. 

podpis uczestnika 

 

…................................................................................                                                                                                  

podpis opiekuna 

 


