
                  

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Życzenia dla Świata” 

 

Organizatorem konkursu jest Sekcja Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju,  

działająca w KNP Anima na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego  

wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. 

 

Idea i cel konkursu: 

Konkurs organizowany jest z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, którego ideą jest zapoznanie 

młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich 

postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz 

umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Najważniejszym 

wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uświadomienie mieszkańcom państw europejskich 

współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami mniej rozwiniętych obszarów globu, 

pokazywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i kierowanie uwagi na poszukiwanie 

potencjalnych rozwiązań. 

 

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat pojęć dotyczących globalnych współzależności, 

skłonienie uczestników do refleksji poprzez ukazanie naszego wpływu na szereg zjawisk oraz 

inspiracja do działania i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na 

zasadach solidarności, równości i współpracy.  

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z Trójmiasta.  

2. Autorstwo pracy musi mieć charakter indywidualny. 

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 i forma pracy: 

1. Praca plastyczna powinna przedstawiać interpretację tematu „Życzenia dla Świata” . 

2. Praca powinna być zatytułowana. 

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

4. Format i technika pracy – dowolna (pastele/farby/kolaż itp.). 

5. Do pracy prosimy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

6. Pomocne materiały merytoryczne dostępne, m.in. na: http://teg.edu.pl/, http://edudemo.org.pl/. 

 

Kryteria oceny: 

1. Ciekawy i twórczy sposób realizacji tematu; 

2. Estetyka pracy; 

3. Forma pracy; 

4. Uchwycenie idei konkursu. 

 

Kapituła konkursu 

1. Prace będą oceniane przez Kapitułę Konkursu złożoną z 4 osób, w tym pracowników Centrum 

Edukacji Nauczycieli oraz członków Koła Nauk Psychologicznych Anima. 

2. Werdykt Kapituły jest ostateczny. 

 

Nagrody: 

1. Przewiduje się nagrodę za miejsce I, II oraz III. 

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/nadesłać do 7 grudnia 2014r. 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres : 

Koło Nauk Psychologicznych Anima 

Wydział Nauk Psychologicznych Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 4  

80-952, Gdańsk 

z dopiskiem „Tydzień Edukacji Globalnej – Życzenia dla Świata”. 

http://teg.edu.pl/
http://edudemo.org.pl/


                  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia. O wynikach 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 oraz adresem uczestnika prosimy dostarczać 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: julianna.bojko@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU 

 

Dane uczestnika konkursu 

 

IMIĘ: 

NAZWISKO: 

SZKOŁA: 

E-MAIL: 

NUMER TEL.: 

 

Dane osobowe opiekuna 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

mailto:julianna.bojko@gmail.com

