
                

 

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO 

 

„Ślepa uliczka? 

Konkurs na wykonanie karty w programie graficznym na temat ucieczek 

nastolatka z domu” 

Konkurs organizowany 

przez Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

 

I. Cele Konkursu: 

 

1. Informowanie o przyczynach ucieczek z domu i wiążących się z nimi  niebezpieczeństwach.  

2. Zachęcenie młodzieży do kreatywność i prezentowania własnej twórczości. 

3. Rozwijanie wyobraźni młodych Autorów i ich wrażliwości na problemy uciekających 

nastolatków. 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół średnich z całej Polski. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi  

i nienagrodzonymi w innych konkursach. 

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać w programie graficznym plakat/kartkę na 

temat ucieczek nastolatków z domu. 

III. Termin i miejsce składania prac: 

Pracę konkursową należy przesłać w formacie pdf i doc na adres mailowy 

napisz@nieuciekaj.pl do 10 maja 2016 r. W tytule maila napisać „Konkurs graficzny”. 

IV. Jury: 

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu Fundację ITAKA - Centrum 

Poszukiwań Ludzi Zaginionych. W skład jury wejdą: Anna Jurkiewicz, vice-prezes Zarządu 

mailto:napisz@nieuciekaj.pl


Fundacji ITAKA, Anna Nita, psycholog Fundacji ITAKA i Izabela Świergiel, Członek Zarządu 

Fundacji ITAKA. 

V. Kryteria oceniania: 

 

 twórczy charakter pracy, 

 samodzielność i oryginalność w podejściu do tematu 

 estetyka pracy 

VI. Nagrody: 

1. Dla autorów trzech zwycięskich prac przewidziane są nagrody rzeczowe.  

2. Autorom nagrodzonych utworów gwarantujemy publikację pracy na stronie 

strefanastolatka.nieuciekaj.pl 

VII. Wyłanianie laureata Konkursu: 

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego 

zakończenia VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych w Pile  25 maja 2016 r. 

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowej Organizatora: 

strefanastolatka.nieuciekaj.pl 

4. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki oraz jej późniejsze 

upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac  

w publikacjach promujących działalność programu profilaktycznego Nie uciekaj! 

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli 

będą tego wymagały okoliczności obiektywne. 

 


