Regulamin akcji profilaktyczno – edukacyjnej
„Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy”

1. Cele akcji/konkursu
 Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
 Propagowanie wśród dzieci i ich rodzin postaw prozdrowotnych.
 Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną.
2. Organizator akcji/konkursu
 Organizatorem akcji/konkursu „Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy”
jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze we współpracy
ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Skierniewice oraz Gminną Biblioteką
Publiczną w Skierniewicach z siedzibą w Dębowej Górze.
 Akcja objęta jest patronatem Wójta Gminy Skierniewice.
 Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursów: Ewa Pejska,
konrad.ewa@wp.pl, tel. 694 152 150.
3. Założenia organizacyjne
 W konkursach objętych akcją mogą wziąć udział dzieci i uczniowie z przedszkoli i szkół
z terenu gminy Skierniewice wraz z członkami swojej rodziny bądź prawnymi
opiekunami.
 Nagrody w konkursach zostaną przyznane w następujących kategoriach:
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
- kl. I – III
- kl. IV – VI
- kl. VII –VIII
 Udział w akcji/ konkursach jest bezpłatny.
 Prace przesłane w ramach akcji muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi
wcześniej w innych konkursach.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora i jego rodziców lub
prawnych opiekunów zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów
publikacji i promocji oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego konkursu.
 Uczestnik może zgłosić po jednej pracy do każdego z trzech konkursów:
I.
Plakat z przesłaniem „Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy”
Konkurs polega na wykonaniu plakatu na w/w temat, wybraną przez siebie techniką plastyczną
(np. ołówek, kredka, węgiel, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage)
w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Uczestnik
konkursu przesyła zdjęcie wykonanej pracy w formacie elektronicznym (plik) na adres e-mail
konrad.ewa@wp.pl

II.
Zaprojektuj i uszyj maseczkę ochronną
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu maski ochronnej na twarz zakrywającej
usta i nos, a następnie wykonanie sobie i/ lub członkowi rodziny zdjęcia w założonej masce.
Maseczka powinna być wykonana z użyciem materiałów typu bawełna tzw. pościelowa, fizelina
za pomocą różnorodnych metod tworzenia, dekorowania czy nadawania treści (haft, malarstwo, elementy
przestrzenne itp.). Uczestnik na konkurs przesyła zdjęcie pracy w formacie elektronicznym (plik) na adres
e-mail konrad.ewa@wp.pl

III.
Filmik „Szyję swoją maseczkę ochronną”
Konkurs polega na nagraniu filmiku, którego czas trwania nie powinien przekroczyć 3 minut (całkowity
czas nagrania), wykonanego przy użyciu telefonu komórkowego, kamery, aparatu fotograficznego itp.,
zapisanego w postaci jednego pliku video. Filmik trwający powyżej 3 minut (całkowity czas nagrania) nie
zostanie zakwalifikowany do konkursu. Nagrany materiał nie może naruszać praw osób trzecich. Treść
nagrania powinna zawierać: instrukcję szycia maseczki ochronnej, współpracę z członkiem rodziny
podczas pracy oraz prezentację siebie i/ lub członka rodziny w uszytej maseczce. Pracę konkursową
należy przesłać na adres e-mail wskazany powyżej.
Poniżej znajduje się przykładowa instrukcja przesłania filmu.
 Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.
WETRANSFER – JAK WYGODNIE PRZESŁAĆ FILM [INSTRUKCJA]
Chcąc wysłać duży plik (np. film) można skorzystać z popularnej usługi WeTransfer, która
pozwala bezpłatnie wysyłać na serwer dowolne pliki o rozmiarze do 2 GB, a następnie udostępniać
je przy pomocy linku. Do korzystania z usługi nie jest konieczne zakładanie jakiegokolwiek konta.










Wchodzimy na stronę https://wetransfer.com/
Wybieramy opcję bezpłatnego przesyłania („Take me to Free”)
Korzystając z pola „Add your files” przesyłamy/załączamy plik wideo (film)
W polu "Email to" wpisujemy adres e-mail: konrad.ewa@wp.pl
W polu "Your email" wpisujemy własny adres e-mail …..
W polu "Message" wpisujemy KONKURS
Usługa WeTransfer rozpocznie wysyłanie pliku pokazując postęp procesu w procentach (np. 23%
przesłanego/załadowanego pliku). W zależności od przesyłanego pliku może to potrwać od kilkunastu
sekund do maksymalnie kilku minut. Należy zaczekać aż plik załaduje się w 100 proc.
Klikamy na „Transfer”
4. Ocena prac konkursowych
 Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2020 r.
do godz. 24.00 na adres e-mail konrad.ewa@wp.pl z dopiskiem w temacie e-maila –
Konkurs „Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy”, w treści e-maila należy wpisać
dane ucznia: szkoła, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.
 W przypadku przesłania przez uczestnika konkursu większej liczby prac niż zostało
to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace nie będą brane pod uwagę.



Prace przesłane po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem
nie będą oceniane.
 O wyłonieniu zwycięzców w konkursach zdecyduje komisja konkursowa powołana
przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem,
- estetyka i jakość wykonania,
- oryginalność i pomysłowość,
- stopień trudności wykonania,
- walory artystyczne.
 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

5. Ogłoszenie wyników akcji
 Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się 29 kwietnia 2020 r.
 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora
konkursu http://www.spdg.cba.pl/
 Osoby nagrodzone zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.
 Prace będą prezentowane w formie mobilnej na wystawie pokonkursowej – strona
internetowa: szkoły, Gminy Skierniewice, prasy lokalnej.
 Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

