KONKURS PLASTYCZNY
IM. HIKIEGO FROMERA

„MOJE PRAWA PRAWAMI CZŁOWIEKA”
REGULAMIN KONKURSU:
§1
Organizatorami konkursu plastycznego „Moje prawa prawami człowieka” są Stowarzyszenie Instytut
Tolerancji oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.
§2
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat Praw Człowieka, zachęcenie do
zainteresowania się losem innych osób z grupy mniejszościowej, wykluczanej, poddanej
ostracyzmowi lub różnorakiej formie depracjacji z powodu uprzedzeń, niechęci, lęku czy innych
opresywnych zachowań oraz rozwijanie wrażliwości uczniów.
§3
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej której temat dotyczy szeroko
rozumianych Praw Człowieka i praw dziecka.
§4
Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół średnich z Łodzi.
§5
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
1) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,
2) uczniowie szkół średnich.
§6
W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów ze szkoły, z tym jednak zastrzeżeniem, że na
jednego ucznia przypada jedna praca konkursowa.
§7
Zadaniem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej odzwierciedlającej własne rozumienie
zdania „Moje prawa Prawami Człowieka”.
§8
Praca powinna być przygotowana na papierze formatu A3, A4 lub A5 w dowolnej technice (pastela,
kredki, farby, collage, wycinanki, wyklejanki itp.).
W przypadku, gdy praca będzie miała formę komiksu może składać się z kilku stron w/w formatu.
§9

Praca powinna być zaopatrzona w czytelny podpis zawierający: pełne imię i nazwisko ucznia, klasa,
numer i adres szkoły oraz imię i nazwisko i dane kontaktowe nauczyciela pod którego kierunkiem
została przygotowana.
§ 10
Pracę prosimy nadsyłać pocztą lub dostarczać bezpośrednio do biura Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi przy Placu Wolności 5, 91-415 Łódź z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” w
terminie do 16 marca 2012 r.
§ 11
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową pod kierownictwem dyrektora
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i prezesa Stowarzyszenia Instytut Tolerancji w dniu 19 marca
2012 r.
§ 12
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje prawo do odwołania się od jej decyzji.
§ 13
Zwycięskie prace z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów konkursu.
Rozdanie nagród odbędzie się podczas finału akcji Kolorowa Tolerancja w dniu 21 marca 2012 r.
§ 14
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Maria Goldstein, tel. 505 998 782 lub email
mgold@math.uni.lodz.pl

Konkurs wpisuje się w realizację projektu partnerskiego Grundtviga Prawa człowieka w Europie
realizowanego przez Instytut Tolerancji

