ZATWIERDZAM

REGULAMIN KONKURSU
pn „Wszyscy jesteśmy tacy sami”
Celem konkursu jest przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu,
profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży, propagowanie
wiedzy nt. szkodliwości stereotypów, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
zwiększenie społecznej świadomości nt. zachowań dyskryminujących oraz społecznie
wykluczających, promowanie działań antydyskryminacyjnych, aktywizowanie uczniów do
włączania się w akcje o charakterze społecznym.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy

regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie
pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”
2. Konkurs organizowany jest przez:
Wydział Prewencji i RD Komendy Powiatowej Policji w Sejnach
Starostwo Powiatowe w Sejnach
II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU NA TERENIE MIASTA SEJNY I
POWIATU SEJNEŃSKIEGO
1. Czas trwania:
Prace konkursowe przedstawiające zagadnienie tytułowe, wraz z uzupełnionymi
prawidłowo załącznikami (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) dostępnymi na stronie:
http://sejny.policja.gov.pl/
należy przesłać na adres e-mail:
edyta.pacuk@sejny.bk.policja.gov.pl
W tytule: Konkurs „Wszyscy jesteśmy tacy sami”
do dnia 9 czerwca 2021 roku.

2. Praca konkursowa powinna nawiązywać do podmiotowego zagadnienia jakim jest
przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu,
profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży oraz w jej
otoczeniu, propagowanie wiedzy nt. szkodliwości stereotypów, przeciwdziałanie
wykluczeniom społecznym, zwiększenie społecznej świadomości nt. zachowań
dyskryminujących
oraz
społecznie
wykluczających,
promowanie
działań
antydyskryminacyjnych.
3. Praca konkursowa powinna być autorskim memem (mem- przybiera rozmaite formy może nim być zdjęcie z humorystycznym komentarzem, krótki filmik lub przekaz
tekstowe) w formacie jpg. lub pdf.
4. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sejneńskiego.
5. Projekt zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez komisję konkursową składającą się
z trzech osób. W skład komisji będą wchodzić funkcjonariusze oraz pracownicy Wydziału
Prewencji i RD Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.
6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 3 /trzem/ laureatom zwycięskich prac zostaną
przekazane nagrody rzeczowe.
7. Oficjalne zakończenie konkursu nastąpi 09.06.2021 roku, posiedzenie komisji
konkursowej odbędzie się 11.06.2021 r. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
8. 3 najlepsze prac zostaną umieszczone na stronie internetowej KPP w Sejnach
http://sejny.policja.gov.pl/

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Zasady organizacji i sposób zgłaszania uczestnika do konkursu określa niniejszy regulamin.
4. Administratorem danych osobowych jest Komenda Powiatowa Policji w Sejnach.
3. Przesłane materiały do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach umożliwiają ich edycję
oraz dalsze wykorzystywanie będzie tożsame ze wskazaniem Policji jako podmiotu
posiadającego prawa autorskie z możliwością dalszego ich wykorzystania.
4. Kontakt w sprawie konkursu jest możliwy pod numerem telefonu 47 7153277
lub adresem poczty elektronicznej edyta.pacuk@sejny.bk.policja.gov.pl
5. Koordynatorem konkursu z ramienia Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
jest mł. asp. Edyta Pacuk, 47 7153277
Opracowała:
mł.asp. Edyta Pacuk, KPP Sejny

