
REGULAMIN KONKURSU

dotyczącego upowszechniania  aktywnej  roli świadka w sytuacji przemocy, realizowany na terenie 
sopockich szkół średnich w ramach kampanii „Zamień pilota na telefon” 

/wrzesień-październik 2009 r./

1. Konkurs pt. „Rola świadka przemocy”.

2. Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  sopockich  szkół  średnich.  Nie  ma  limitu  ilości 
nadsyłanych prac. Prace muszą zawierać: imię, nazwisko, wiek, numer klasy oraz szkoły. Uczeń 
musi  wyrazić  zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych, upublicznienie  pracy  oraz 
podstawowych informacji o autorze podczas trwania kampanii.

3. Pytanie  konkursowe  brzmi:  „Co  mogę  zrobić  będąc  świadkiem przemocy  i  na  co  mam 
wpływ?”

4. Forma  pracy:  oczekujemy  krótkiej  (maksymalnie  do  2  stron  A4  –  czcionka  12)  pracy
/ felietonu / rozprawki / historii, która będzie odpowiadała na pytanie konkursowe. Najlepsze 
odpowiedzi zostaną nagrodzone. Prace należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail 
Działu  Pomocy  Rodzinie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Sopocie: 
dprmops@sopot.pl

5. Prace  będą  oceniane  przez  jury  złożone  z  członków  sopockiego  zespołu  strategicznego 
realizującego zadania „programu przeciwdziałania przemocy”. 

6. Nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce ufundowane są przez sponsora zewnętrznego.

7. Termin konkursu: otwarcie konkursu nastąpi 9 września 2009 r. Zakończenie nadsyłania prac 
nastąpi  20  października  2009  r.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  przed  konferencją 
prasową, która odbędzie się 5 listopada 2009 r. Wywieszone zostaną w budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie a także na stronie internetowej www.mopssopot.pl . 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 listopada 2009 r. w Urzędzie Miasta Sopotu.

8. Regulamin konkursu zostanie umieszczony na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie oraz w gablotach w każdej ze szkół biorących udział w konkursie. Do regulaminu 
zostanie dołączony plakat kampanii, a w sekretariacie szkół będą dostępne ulotki kampanii.

9. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie MOPS wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 
Posłużą do tworzenie materiałów edukacyjnych w ramach realizacji  sopockiego  „programu 
przeciwdziałania przemocy”.

10. W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Działem Pomocy 
Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie - tel. 058 555 10 22. 

11. Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zastrzega  sobie  możliwość  modyfikacji  regulaminu 
niniejszego konkursu.

http://www.mopssopot.pl/
mailto:dprmops@sopot.pl

