KONKURS „KONWENCJA - NIEKONWENCJONALNIE !!!
ATRAKCYJNE NAGRODY!!!
20 listopada obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka. Data nawiązuje do ważnego wydarzenia jakim było uchwalenia
Konwencji o Prawach Dziecka, zwanej potocznie Konstytucją Dzieci. Z
tej okazji chcieliśmy zaprosić Wszystkie dzieci do udziału w konkursie:
„KONWENCJA -NIEKONWENCJONALNIE”
Cele konkursu:
● podnoszenie świadomości dzieci w zakresie ich praw;
● podnoszenie wiedzy w zakresie istnienia Konwencji Praw Dziecka
oraz rozumienia jej zapisów;
● zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych tą
problematyką;
Ogólne zasady uczestnictwa i terminarz konkursu:
● Konkurs skierowany jest dla uczniów i uczennic wrocławskich szkół
podstawowych klas IV -VIII, klubów młodzieżowych, świetlic
środowiskowych.
● Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, zdjęcia w
dowolnej technice, napisanie fraszki, zaśpiewu - której tematem będzie
wybrany aspekt (Karta Konwencji) praw dziecka zapisany w Konwencji o
Prawach Dziecka. Na naszej stronie internetowej znajdziesz Regulamin
Konkursu (Załacznik nr 1)
Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie zgłoś to swojemu nauczycielowi,
powiedz o tym w Klubowym Centrum Aktywności lub Świetlicy.
● Do dnia 15.10.2020 r. placówka zgłasza chęć wzięcia udziału swej
klasy/grupy/ ucznia w konkursie – należy to zrobić na karcie
zgłoszeniowej (załącznik numer 2- na naszej stronie), którą przesyła się
na adres konwencja_niekonwencjonalnie@spoko.pl
● Po zgłoszeniu placówka otrzymuje pakiet edukacyjny zawierający
pięknie i kolorowo opracowaną w języku zrozumiałym dla dzieci
Konwencję Praw Dziecka oraz karty z jej poszczególnymi zapisami.
Zadaniem konkursowym jest zobrazowanie (słowem lub obrazem) przez
dzieci co najmniej 10 praw ujętych w Konwencji. Waszym zadaniem
będzie wybranie 10 praw z Konwencji i przedstawienie ich obrazem lub
słowem.

● Termin przesyłania prac to 30.11.2020 r. Pamiętaj, Twoi rodzice lub
opiekunowie muszą wyrazić zgodę na Twój udział w konkursie (zgodę
znajdziesz na naszej stronie internetowej)
● Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2020 r.
● W konkursie zostaną przyznane nagrody indywidualne dla ucznia/
uczennicy oraz dla klas, szkół/klubu/świetlicy i opiekunów konkursu
zwycięzców (są w regulaminie)
● Dodatkowych informacji udzieli Ci:
- w sprawach merytorycznych : Joanna Wajda, tel. 506 567 716;
- w sprawach organizacyjnych: Katarzyna Janas , tel.517453575
Konkurs organizowany jest w ramach programu Edukacji Prawnej
i finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przy
wsparciu Gminy Wrocław.

