Regulamin
konkursu na scenariusz sztuki teatralnej
„Przemoc – zjawisko obejmujące różne typy zachowań i reakcji”.

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu są Komenda Powiatowa Policji w Słupcy
w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego
w Słupcy.
2. Konkurs realizowany jest w ramach III edycji projektu edukacyjnego
„Razem przeciw przemocy”.
3. Adresatem konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy.
4. Cele konkursu:
- zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej,
- uwrażliwianie na przemoc i problemy osób doświadczających przemocy,
- promowanie prawidłowych postaw moralnych wobec zjawiska przemocy,
- rozwijanie kreatywności wśród uczniów.

II. Struktura i przebieg konkursu.
1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.
2. Termin realizacji - 14 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
III. Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza sztuki teatralnej.
2. Scenariusz powinien zawierać treść merytoryczną zgodną
z tematem konkursu.
3. Do pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące
dane: imię i nazwisko autora, klasa, typ szkoły, telefon.
IV. Kryteria oceniania.
Ocenie podlegają: merytoryczność i trafność uchwycenia tematu
oraz kreatywność.

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych.
Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
konkursprojekt@onet.pl
Prace pisemne należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
VI. Rozstrzygnięcie Konkursu.
1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Dyrektora ZSZ.
2. Organizatorzy przewidują główne nagrody rzeczowe: I nagroda, II nagroda
i III nagroda.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 6 maja 2019 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r.
5. Zwycięski scenariusz będzie bazą spektaklu, którego premiera odbędzie się
na uroczystości podsumowującej III edycję projektu edukacyjnego
„Razem przeciw przemocy”.
VII. Prawo autorskie.
1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że scenariusz jest jego pomysłem
autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3. Autor pracy przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń
kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw autorskich
dotyczących zgłoszonego pomysłu.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zgoda na udział w konkursie jest jednoznaczna ze zgodą na upowszechnianie
scenariusza.

