
ZAŁĄCZNIK NUMER 1

REGULAMIN KONKURSU

„KONWENCJA – NIEKONWENCJONALNIE”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i uczennic wrocławskich szkół podstawowych klas IV-VIII, klubów
młodzieżowych oraz świetlic środowiskowych – zwanych w dalszej części regulaminu „placówkami”. 

a./ w konkursie może wziąć udział zarówno cała klasa/ grupa dzieci jak i pojedyncze dziecko, pod warunkiem
opisanym w punkcie 3 Regulaminu.

b./ gdy w konkursie bierze udział klasa/grupa zgłaszane są prace poszczególnych dzieci indywidualnie.

2.  Celem konkursu jest  podniesienie świadomości  dzieci  w zakresie rozumienia zapisów Konwencji  Praw
Dziecka.

3. Zadanie konkursowe polega na wyborze minimum 10 praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka oraz
przedstawienia przez dzieci uczęszczające do danej placówki jego znaczenia poprzez krótką formę literacką
(fraszka, zaśpiew, zawołanie) lub formę plastyczno-graficzną.  

4. Do dnia 15 października 2020 r. placówka zgłasza chęć udziału w konkursie, wyznacza Opiekuna Konkursu i
otrzymuje  materiały  edukacyjne  pomocne  w  przeprowadzeniu  Konkursu.  Zgłoszenie  następuje  poprzez
dostarczenie Karty konkursowej  stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.  Karta  konkursowa  winna  być  przesłana  drogą  elektroniczną  na  adres  :
konwencja_niekonwencjonalnie@spoko.pl  Otrzymanie Karty zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

6.  Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice graficznej i  zapisana  na odwrocie Karty
Konwencji dostarczonej przez organizatora w formacie  A4. W przypadku utworów wokalnych praca powinna
być dostarczona na nośniku cyfrowym.

7. Praca powinna być samodzielnie wykonana przez dziecko oraz opatrzona w metrykę zawierającą imię i 
nazwisko dziecka, klasę, nazwę placówki.

8. Do pracy muszą zostać załączone zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wzór formularza zgody 
zostanie dostarczony wraz z materiałami edukacyjnymi, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu.

9. Termin zgłaszania prac konkursowych to 30 listopada 2020 r. 

10. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku 16.00-19.00  w zamkniętych 
kopertach na adres: 

FUNDACJA DAJMY SZANSĘ 

50- 016 Wrocław, ul. Piłsudskiego 97 domofon 11 w oficynie

lub przesłać na adres:

FUNDACJA DAJMY SZANSĘ

50-540 Wrocław ul. Orzechowa 30/15

Z dopiskiem „Konkurs: Konwencja – Niekonwencjonalnie” 

11. Prace oceniane będą przez komisję konkursową pod kątem zgodności z tematem i kreatywności w 
podejściu do zagadnienia;

a/ minimalna ilość prac z danej placówki to 10 kart;



b/ każda praca poza ustanowione minimum będzie premiowana i będzie miała wpływ na ocenę w kategorii 
Grand Prix, która zostanie przyznana za ogół prac z danej placówki;

12. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

a/ Nagroda Grand Prix  dla placówki  za najlepszy zestaw prac konkursowych- bon w wysokości 2500,00 zł

b) dla placówki zwycięzcy/zwyciężczyni  dwie Nagrody Głównej w obu kategoriach zostaną przyznane
nagrody w postaci bonu o wartości 1000 zł.

e) Opiekunowie konkursu w kategorii Grand Prix oraz Nagród Głównych otrzymają bon o wartości 500,00 zł

b/ Nagroda Główna dla ucznia/uczennicy w kategorii praca literacka - bon w wysokości    300,00 zł

c/ Nagroda Główna dla ucznia/uczennicy w kategorii praca plastyczna - bon w wysokości 300,00 zł

d) Klasa/Grupa zwycięzcy/zwyciężczyni Nagrody Głównej otrzyma warsztaty z zakresu praw dziecka 
zrealizowane przez autorkę Konwencji o Prawach Dziecka – wersja dla dzieci. Warsztaty realizowane będą w 
terminie i formie uzgodnionym indywidualnie przez placówkę z prowadzącym. 

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia 2020r. poprzez ogłoszenia ich na stronie 
internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatorów. Placówki zwycięzców zostaną 
poinformowane indywidualnie. 

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac. 

ORGANIZATORZY

ZAŁĄCZNIK NUMER 2


