
 
„… uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw  

wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności,  

sprawiedliwości i pokoju świata …” 
(Powszechna Deklaracja Praw Człowieka) 

 

 

 

XVI WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNY  

KONKURS MULTIMEDIALNY 

pod hasłem: 
 

„PRAWA DZIECKA - PRAWAMI CZŁOWIEKA” 

 
                  (dawniej Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Multimedialny 

pod hasłem: „DZIECKO I JEGO PRAWA”) 
 

 
 

ORGANIZATORZY : 

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

w Inowrocławiu 
 

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła 

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia 

w Inowrocławiu 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  

 im. Mikołaja Kopernika  

w Sławęcinku 

 

 
    

 

 

 

 

 
 

 
 

HONOROWY PATRONAT: 

 

WÓJT GMINY INOWROCŁAW 

TADEUSZ KACPRZAK 

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA 

RYSZARD BREJZA 



 

 

REGULAMIN 
 

CELE KONKURSU: 
 

 Rozwijanie świadomości własnych praw, możliwości i ograniczeń oraz świadomości norm 

regulujących życiem człowieka, 

 Zaangażowanie młodzieży w problemy swojego środowiska, 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za rozwój własny, 

 Poszerzanie wiedzy o ludziach, instytucjach i organizacjach działających na rzecz dzieci i praw 

człowieka. 
 

 

ZASIĘG KONKURSU: 

 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjów 

województwa kujawsko-pomorskiego. 
 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

 każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, imię 

i nazwisko nauczyciela, tel. kontaktowy oraz  nazwę i adres szkoły 

 każda szkoła przysyła maksymalnie do 6 prac łącznie we wszystkich formach, wyodrębnionych 

w ramach eliminacji wewnątrzszkolnych; 

 prace indywidualne lub zbiorowe (max. wykonane przez 2 osoby) dotyczące jednego 

z wybranych tematów;  

 wskazane jest podanie źródeł i programów służących do wykonania pracy  

 przedmiotem oceny będzie pomysłowość w ujęciu tematu, wartość edukacyjna pracy oraz 

zastosowanie technologii komputerowej; 

 nadesłane prace nie podlegają zwrotowi; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania i publikacji nagrodzonych prac 

z podaniem autorstwa. 

 

 

TEMATYKA KONKURSU : 

 

1. Wpływ rodziny na sytuację dziecka. Jak można chronić dziecko przed negatywnym 

wpływem? (na podstawie art. 2 pkt. 2 Konwencji o Prawach Dziecka). 
 

2. Dobro dziecka, a prawa i obowiązki rodziców.  Jak „zabezpieczyć” interes dziecka?  

(w oparciu o art. 3 pkt. 2 Konwencji o Prawach Dziecka). 
 

3. Co zrobić, by dziecko czuło się „wolne” i godnie żyło? (na podstawie 2  Zasady 

Deklaracji Praw Dziecka). 

 

 

FORMY PRAC: 

 

 prezentacja w programie PowerPoint; 

 strona internetowa; 

 film – max 5 min. (plik avi) (nie prezentacja zapisana jako film!). 
 

 

 

 

 

 

 



  

UWAGA: 

Każda szkoła przesyłając do 6 prac łącznie może wybrać jedną lub kilka z powyższych form np.:  

6 prezentacji lub 6 stron internetowych lub 6 filmów;  

4 prezentacje + 2 filmy;  

2 prezentacje + 1 strona internetowa + 3 filmy. 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego 

wykorzystania ich w celach promocyjnych i edukacyjnych (z podaniem autorstwa prac). 

 

 

ZGŁOSZENIA: 

 

    Prace powinny być dostarczone na nośniku CD-R lub DVD-R z załączonym obowiązkowo 

oświadczeniem – ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU do dnia 10 maja 2018 roku (data 

stempla pocztowego) do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła, ul. Poznańska 

18, 88 - 100 Inowrocław z dopiskiem na kopercie „KONKURS PRAWA DZIECKA – 

PRAWAMI CZŁOWIEKA 2018”. 
 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:   
 

Przewidywany termin:  5 czerwca 2018 roku.  

O szczegółach osoby nagrodzone i ich opiekunowie zostaną wcześniej poinformowani. 
 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane. 
 

Opiekunowie konkursu z ramienia organizatorów:   

 
 mgr Mirosław Kowalkowski – TKOPD/ ZSZ Rzemiosła 

mgr Małgorzata Sroczyńska  – ZSZ Rzemiosła 

mgr Maciej Kluczyk – TKOPD 

mgr Robert Miklas – TKOPD 

mgr Katarzyna Stachowiak – Szkoła Podstawowa w Sławęcinku 

mgr Anna Drzewiecka – Szkoła Podstawowa w Sławęcinku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU  

XVI WOJEWÓDZKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO  

KONKURSU MULTIMEDIALNEGO  

pod hasłem: 

„PRAWA DZIECKA - PRAWAMI CZŁOWIEKA” 
  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

Ja niżej podpisany(-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że 

zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.  

Oświadczam, że:  

1)   złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich, jest mojego autorstwa, a prawo do pracy 

nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;  

2)  wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej;  

3)   majątkowe  prawa  autorskie  do  złożonej  pracy  wraz  z  wyłącznym  prawem  do  udzielania 

zezwoleń   na   wykonywanie   zależnego   prawa   autorskiego,   bez   ograniczeń   czasowych   

i terytorialnych,    zgodnie    z    postanowieniami    Regulaminu,    przenoszę    nieodpłatnie    na 

Organizatora;  

4)   przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych 

niżej  danych  osobowych  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  

o ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002  roku,  Nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.)  w  celu 

publikacji pracy i wykorzystania jej na różnych etapach edukacji.  Poniższe  dane  osobowe  podaję  

dobrowolnie  i  jestem świadom (-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany.  

 

 

 

………………….………………..                                          ………………………………….. 
            Miejscowość,     data                                                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 Imię i nazwisko autora pracy  

Wiek , klasa  

Adres i telefon/fax. szkoły , 

e-mail szkoły    

 

 

Imię i nazwisko, e-mail i tel. 

kontaktowy nauczyciela pod 

kierunkiem którego praca została 

wykonana  

 

 

 

 

………………….………………..                                           ……………………………….. 
            Miejscowość,     data                                                                                        podpis nauczycie la                                                                                                 


