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REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU ARTYSTYCZNEGO:

“BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ, WYGRAJ…”
PORUSZAJĄCEGO TEMATYKĘ BULLYINGU

I RELACJI RÓWIEŚNICZYCH

I. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Badań Relacji Rówieśniczych

i Bullyingu OLWEUS działające na Uniwersytecie Humanistyczno

Społecznym SWPS w Katowicach.

II. Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi dzieci, rodziców i nauczycieli na problem przemocy

rówieśniczej  i bullyingu,

- propagowanie wiedzy na temat zjawiska bullyingu,

- zwrócenie uwagi na konieczność wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie

rozpoznawania i zgłaszania aktów przemocy, w szczególności przemocy

relacyjnej,

- ułatwienie rozpoznawania zachowań bullyingowych,

- wspólna praca nad rozwiązaniami, które pomogą zmniejszyć skalę

zjawiska w klasie i w szkole.
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III. Założenia organizacyjne:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz

ponadpodstawowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących

kategoriach:

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych

Praca plastyczna na temat: “Ja i moja klasa” w dowolnej technice plastycznej

(np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, komiks, rzeźba, instalacja,

fotografia - płaska lub przestrzenna). Praca może poruszać temat

integracji klasy, relacji między uczniami, emocji, wspólnych aktywności

oraz możliwych problemów. Maksymalny format pracy - A3

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół

ponadpodstawowych:

SŁOWO:

Praca w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, wiersz, tekst

piosenki). Pracę należy wysłać w formie pliku (opowiadanie - czcionka

12, Arial, interlinia 1,5 nieprzekraczającej 1500 słów)

OBRAZ:

1. Komiks lub kolaż fotograficzny. Maksymalny format pracy - A3.

2. Plakat -  kampania społeczna dotycząca bullyingu.

Maksymalny format pracy A3.

3. Film edukacyjny poruszający tematykę bullyingu. Przy nagrywaniu

filmu może wziąć udział dowolna ilość uczniów jednej klasy.

Maksymalna długość filmu - 3 min.

IV. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę w jednej kategorii.

V. Prace plastyczne zawierające materiały sypkie i nietrwałe nie będą

klasyfikowane do konkursu.

VI. Prace nadesłane muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi.
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VII. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym

terminie do 10 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet SWPS w Katowicach

ul. Techników 9, 40-326 Katowice,

z dopiskiem :

“Biuro prodziekana do spraw studenckich - konkurs OLWEUS”

oraz mailowo na adres: olweus@swps.edu.pl 1

VIII. Oceny prac dokona jury złożone z członków Koła Naukowego Badań Relacji

Rówieśniczych i Bullyingu OLWEUS oraz zaproszonych specjalistów

na podstawie kryterium ocen, ustalonych w następujący sposób:

- zgodność pracy z tematem

- wkład pracy własnej

- estetykę wykonania

- oryginalność i pomysłowość

IX. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą

elektroniczną.

X. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody niespodzianki oraz zaproszenie

do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach “Dni OLWEUSA”, które

odbędą się w dniach 17 - 19.04.2023 r. Nagrodzone i wyróżnione prace

konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej z okazji Dni

OLWEUSA (17-19.04.2023 r. w siedzibie SWPS w Katowicach), a nagrodą

główną będzie warsztat “Apteczka bullyingowej pomocy” dla całej klasy do

której uczęszcza autor/ka wybranego dzieła. Warsztat ten (o wartości 800 zł),

zostanie przeprowadzony w uzgodnionym wspólnie terminie - nie później niż

do dnia 31.10.2023 r.

XI. Chętni uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w spocie dotyczącym

bullyingu realizowanym przez członków KN OLWEUS w ramach kampanii

informacyjnej.

XII. Złożone prace plastyczne nie zostaną zwrócone autorom.

1 Prace plastyczne należy dostarczyć przesyłką poleconą, prace literackie należy przesłać drogą
mailową. W przypadku plików o większym rozmiarze (video) prosimy o kontakt drogą mailową w celu
ustalenia sposobu przekazania pracy

mailto:olweus@swps.edu.pl
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XIII. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin konkursu oraz

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia,

nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, klasy oraz szkoły, do której

uczęszcza.

Załączniki:

1) Informacja o nagrodzie głównej

2) Karta zgłoszenia uczestnika, wraz z podpisaną zgoda rodzica uczestnika

w przypadku niepełnoletnich uczestników.

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

4) Ulotka informacyjna o pojęciu bullying
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ZAŁĄCZNIK 1

“Apteczka bullyingowej pomocy”

Dowiedz się, jak radzić sobie ze zjawiskiem bullyingu oraz jego skutkami.

Czy dorośli powinny interweniować, gdy sobie „dokuczamy”, czy powinniśmy sami

rozwiązywać swoje problemy? Kiedy jest ten moment, że to już nie są żarty?

Celem tego warsztatu jest przybliżenie Ci pojęcia bullyingu, czyli prześladowania

rówieśniczego. Dowiesz się jakie są jego początki, rodzaje oraz co robić, jeśli ten

problem dotknie Ciebie lub Twoich kolegów z klasy.

Warsztat „Apteczka bullyingowej pomocy”

To nowoczesny format zajęć prowadzonych przez członków Koła Naukowego

„OLWEUS” pod opieką merytoryczną Pani Doktor Małgorzaty Wójcik z Uniwersytetu

SWPS Katowice.

Badacze z pasją

Prowadzący zajęcia to aktywnie działający członkowie zespołu BAP „Bullying and

Parenting”, badający postrzeganie zjawiska przemocy rówieśniczej przez

rodziców/opiekunów dzieci. Dzielą się oni swoją wiedzą i pokazują jej praktyczne

zastosowanie.

Warsztat składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej uczestnicy

zaznajomią się z podstawami teoretycznymi zjawiska bullyingu. Druga część będzie

praktyczna – poćwiczymy narzędzia wspomagające w radzeniu sobie z tym

zjawiskiem.

Czego się nauczysz

● czym jest bullying - konkretne zachowanie, kto może stać się ofiarą, a kto

sprawcą, skala problemu

● jakie działania sprzyjają, a które chronią przed bullyingiem
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● jak skutecznie wpływać na ograniczenie tego zjawiska

● jak rozpoznawać, które zachowania są przemocowe i mogą prowadzić do

wystąpienia bullyingu w Twojej klasie

● jak i dlaczego reagować

● jakie są bezpośrednie i długofalowe skutki bullyingu
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ZAŁĄCZNIK 2

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Imię i nazwisko autora/autorów pracy:

Wiek oraz klasa autora/autorów pracy:

Kategoria konkursu:

Pełna nazwa oraz dane teleadresowe szkoły:

Telefon kontaktowy autora lub jednego przedstawiciela w przypadku pracy

grupowej:

Adres e-mail autora lub jednego przedstawiciela w przypadku pracy grupowej:

……………………………………………….
(podpis opiekuna)
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ZAŁĄCZNIK 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKÓW I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

ARTYSTYCZNEGO pt. “BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ,

WYGRAJ…” KOŁA NAUKOWEGO OLWEUS

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych

w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów,

wyróżnionych, nauczycieli i opiekunów jest Uniwersytet SWPS ul. Techników 9,

40-326 Katowice.

2. Dane osobowe uczestników, laureatów, wyróżnionych, nauczycieli i opiekunów

będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia I Międzyszkolnego Konkursu

Artystycznego pt. “BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ, WYGRAJ…” w roku

szkolnym 2022/2023 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu

województwa śląskiego, w celach podatkowych (dotyczy laureatów i wyróżnionych) –

jeżeli występują obowiązki podatkowe. Podstawą do przetwarzania danych

osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  inne jednostki organizacyjne PIP,

uprawnione organy publiczne,  podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji

dokumentacji,  podmioty drukujące prace konkursowe (umowa powierzenia danych

osobowych zawarta z drukarnią).

4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do

realizacji wyżej określonych celów.
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5. Uczestnikom konkursu (w przypadku nieletnich – ich opiekunom prawnym), którzy

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu

do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) ograniczenia przetwarzania danych,

c) wniesienia sprzeciwu,

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Uczestnikom konkursu (w przypadku nieletnich – ich opiekunom prawnym)

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału

w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na

przetwarzanie uczestników (w przypadku nieletnich – ich opiekunów prawnych),

a przypadku laureatów i wyróżnionych (w przypadku nieletnich – ich opiekunów

prawnych) na publikacje wizerunku.

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) nazwę i adres szkoły oraz w przypadku uczniów oznaczenie klasy,

c) telefon kontaktowy

d) adres e-mail

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w celu organizacji i przeprowadzenia I Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego

pt. “BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ, WYGRAJ…”. Posiadam wiedzę,

że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim

zostały zebrane.

……………………………………………….
(podpis nauczyciela/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (dziecka,

nad którym sprawuję opiekę):

…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

takich jak: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz klasę,telefon i adres e-mail w

celu organizacji i przeprowadzenia I Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego

pt. “BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ, WYGRAJ…”. Posiadam wiedzę,

że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim

zostały zebrane.

……………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (dziecka,

nad którym sprawuję opiekę):

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci

fotografii

i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet SWPS w Katowicach, na potrzeby

organizacji i przeprowadzenia I Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego pt.

“BULLYING: ROZPOZNAJ, REAGUJ, WYGRAJ…” w roku szkolnym 2022/2023

oraz w celach prewencyjno-promocyjnych.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani

terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie

w internecie – na stronach Uniwersytetu SWPS oraz publikacji danych osobowych

(imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły i klasy dziecka) w materiałach promocyjnych.

Wizerunek mojego dziecka (dziecka nad którym sprawuję opiekę) nie może być użyty

w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr

osobistych.

……………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


