POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w SUWAŁKACH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE w SUWAŁKACH
SUWALSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZCIELI w SUWAŁKACH

w ramach IX edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałki

OGŁASZA KONKURS

pt.: „SZANUJĘ - BUDUJĘ - JESTEM FAIR”
skierowany do placówek oświatowych
z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego
głoszący ideę przeciwdziałania przemocy - szczególnie wobec kobiet

REGULAMIN KONKURSU
pt.: „SZANUJĘ-BUDUJĘ-JESTEM FAIR”
1. Organizatorem Konkursu pt.: „Szanuję- buduje – jestem fair” jest Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Suwałkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Suwalski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół, przedszkoli oraz innych placówek
oświatowych położonych na terenie Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego.
3. Cele konkursu:
•

rozwijanie i kształtowanie postaw bez używania przemocy, opartych na konstruktywnym
dialogu;

•

promowanie postaw i zachowań budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku;

•

propagowanie idei kampanii „Białej Wstążki”.

4. Prace ocenione zostaną zgodnie z następującymi kryteriami:
-

rozpropagowanie idei Kampanii Białej Wstążki

-

ilość podjętych działań w placówce

-

zasięg oddziaływania (współpraca z dowolnymi instytucjami/organizacjami)

-

kreatywność i zaangażowanie uczestników – szczególnie udział płci męskiej

-

szata graficzna

5. Przedmiotem oceny będą prezentacje multimedialne, film-reportaż, stanowiące dokument
zrealizowanych działań środowiskowych w ramach Kampanii. Długość prezentacji nie może
przekroczyć 5 minut.
6. Każda placówka może złożyć tylko jedną pracę.
7. Prace należy dostarczyć do Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach na
adres:
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
z dopiskiem „Konkurs – Biała Wstążka”
8. Termin składania prac upływa z dniem 13 grudnia 2018 r. godz. 9.00
9. Każda praca na odwrocie powinna mieć dołączoną metryczkę wykonaną według wzoru:
Nazwa i adres placówki: ........................

Telefon kontaktowy ......................
Adres mailowy placówki:...........................................
Imię i nazwisko koordynatora działań:........................................
Telefon kontaktowy: .......................
Tytuł pracy: ......................................
10. Wyróżnione zostaną 3 najlepsze prace.
11. Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
12. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez
organizatorów kampanii do publikacji własnych oraz w mediach, jak też wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie oraz przetwarzanie

danych osobowych autorów prac zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( Dz.Urz.L.119/1, 4/5 2016)
13. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz plebiscytu nastąpi 18 grudnia 2018 r. wraz
z wręczeniem wyróżnień podczas uroczystego podsumowania Kampanii Białej Wstążki
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, o godz. 12.00.
14. Laureaci zostaną uprzednio telefonicznie powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu.
Ogłoszenie zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Suwałkach www.pcpr.suwalski.pl, Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Suwałkach www.sodn.suwalki.pl, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach www.mopr.suwalki.pl
15. 23.11.2018 r. o godz. 12:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach,
odbędzie się spotkanie inaugurujące kampanię, podczas którego zostaną przekazane białe
wstążki, plakaty oraz ulotki - propagujące założenia kampanii.
16. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel konsultant Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Suwałkach – Hanna Zienkiewicz nr kontaktowy – 87 566 36 46, 608 50 31 71

