
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU  

PROFILAKTYCZNEGO  

„HEJT- MÓWIĘ STOP” 

organizowanego przez Pełnomocnika BMIG ds. RPA Alicję Pawlicką  

i Pedagoga Szkolnego Paulinę Andrzejewską 

 

§ 1. Cele Konkursu  

- wykształcenie u młodego człowieka właściwych postaw etycznych  

w cyberprzestrzeni, 

  - uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania mediów 

elektronicznych, 

- ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów 

elektronicznych, 

- popularyzacja działań i poszerzenie wiedzy odnośnie cyberprzemocy,  

- aktywizowanie uczniów, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności 

wyrażania swoich poglądów poprzez własne projekty. 

 

§ 2. Tematyka 

-treści zamieszczone w filmiku muszą odnosić się do tematyki hejtu, 

-hejt to pełne nienawiści działanie danej osoby w internecie. Hejt może być 

skierowany zarówno wobec konkretnej osoby, jak przedstawicieli danego 

narodu, płci, osób o innym światopoglądzie niż ten reprezentowany przez 

hejtera, wyznawców danej religii czy grupy politycznej, a nawet osoby 

hejtującej – obiektem hejtu może stać się każdy, 

- filmiki mogą mieć formę wywiadu, scenek sytuacyjnych, grafiki (zdjęć) czy 

też prezentacji 

 



§ 3. Czas trwania konkursu 

- etap gminny od 30.04.2019 r. do 25.05.2019 r. 

- ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się w środę 29 maja 2019 r.,  

w Krzywiniu w Hali Sportowo – Widowiskowej, przy. ul. Gen. 

Chłapowskiego, podczas imprezy z okazji „Dnia Dziecka’’- „ Muzyka Tak! 

Narkotyki Nie!” 

 

§ 4 . Warunki uczestnictwa 

- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z Zespołu Szkół 

Podstawowych klas V, VI, VII, VIII oraz klas gimnazjalnych, 

- uczniowie wykonują nagrania ( na płycie lub pendrive) , które należy 

składać do 25 maja 2019 r., 

- biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu 

 

§ 5. Termin i warunki dostarczania prac 

- prace należy dostarczyć do Organizatora Konkursu lub w sekretariacie 

danej szkoły w terminie do 25.05.2019 r. 

- każdą pracę należy opisać: imię i nazwisko, wiek autora, tytuł pracy oraz 

adres, 

- prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, 

 

§ 6. Zasady przyznawania nagród 

-  komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wybierze zwycięzców, 

- spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze minimum 3 prace (I, II, III 

miejsce), 

- wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Szkoły  

i Gminy, 

- na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 



 


