REGULAMIN
VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KRYMINALNEGO
„STUDIUM ZBRODNI”

CELE KONKURSU:

1. Uwrażliwienie młodzieży na problemy etyczne współczesnego świata.
2. Kształtowanie postawy empatii oraz braku tolerancji wobec wszelkich przejawów zła.
3. Rozwijanie zdolności twórczych i interpretacyjnych młodzieży.
4. Inspirowanie do poszukiwania nowatorskich form wypowiedzi.
5. Promowanie idei czytelnictwa w zakresie literatury współczesnej.
6. Rozwijanie zainteresowań kinematografią.
7. Integracja młodzieży o podobnych zainteresowaniach.
8. Zachęcanie do czerpania inspiracji dla własnej twórczości z różnych tekstów kultury.
9. Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli kulturowych i ich twórczego
przekształcania.

10. Kształtowanie zdolności dedukcji, logicznego myślenia i wnioskowania.
11. Inspirowanie do prezentowania własnych przeżyć wynikających z kontaktu z dziełem
sztuki.
12. Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższego tekstu pisanego zgodnie z
podstawowymi regułami jego organizacji.

WARUNKI KONKURSU:

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji
Narodowej w Poznaniu. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa w Poznaniu i stara się o honorowy patronat Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
uczniów klas ósmych szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

3. Prace wraz z kartą uczestnika należy przesłać do dnia 15 lutego 2019 r. na adres
Organizatora:

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN
ul. Świerkowa 8
61-472 Poznań

z dopiskiem: VI Wojewódzki Konkurs Kryminalny „Studium zbrodni”.
O ostatecznym terminie przyjęcia pracy decyduje data stempla pocztowego.
4. Uczestnicy Konkursu mają do wyboru następujące formy wypowiedzi :
- opowiadanie kryminalne „Tajemnica rodzinna” (praca literacka o objętości do 6 str.
A4 – Times New Roman 12)
- limeryk kryminalny ( Times New Roman 12 )
- fotografia „ Na wolności” - ( druk format A4 )
- recenzja wybranego filmu lub serialu kryminalnego (praca literacka o objętości do 5
str. A4 – Times New Roman 12)

5. Każdy z uczestników może nadesłać na Konkurs tylko jedną pracę – prace nie mogą
być wykonane grupowo.

6. Zgłaszane prace muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej nagradzane
i publikowane. Do prac należy dołączyć „Kartę uczestnika” oraz oświadczenie o
przetwarzaniu danych osobowych.

7. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub wykonane
niezgodnie z założonym formatem nie będę oceniane.

8. Przy ocenie prac brane pod uwagę będą nowatorskie podejście do tematu, oryginalność
formy i dostosowanych do niej technik wykonania, walory estetyczne i etyczne.

9. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce w każdej z kategorii.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Lista laureatów ogłoszona zostanie do dnia 1 marca 2019 r. na stronie internetowej
szkoły: www.zsken.pl oraz drogą mailową.

12. O dacie podsumowania Konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród laureaci zostaną
powiadomieni drogą mailową.

13. Regulamin Konkursu oraz karta uczestnika zostały zamieszczone na stronie szkoły
www.zsken.pl.

Koordynatorzy konkursu:
Dorota Janicka
Tomasz Błaszak

KARTA UCZESTNIKA
VI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KRYMINALNEGO
„STUDIUM ZBRODNI”

1. Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………………………………..
2. Szkoła (adres, telefon, e-mail)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela
……………………………………………………………………………
4. Kategoria i temat pracy
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że zaprezentowana przeze mnie praca jest oryginalna i samodzielna
podpis

ucznia:

podpis prawnego opiekuna*:

*(w przypadku uczniów niepełnoletnich)

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI
Wojewódzkiego Konkursu Kryminalnego ”Studium zbrodni” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). W przypadku awansu do finału Konkursu
wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie
internetowej organizatora oraz w publikacjach pokonkursowych.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
Administratorem danych osobowych VI Wojewódzkiego Konkursu Kryminalnego ”Studium zbrodni”
jest Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu , ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia finalistów Konkursu, a podanie ich jest dobrowolne.
Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich
danych i ich poprawieniu. Poprzez wysyłanie pracy na Konkurs przenoszę na organizatora prawo do
jej wykorzystania w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

……………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego, dotyczy uczestników do 18. roku życia)

……………………………………………
(podpis uczestnika)

