XIII edycja konkursu

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
ORGANIZATOR:
VII Liceum Ogólnokształcące
im Janusza Kusocińskiego

w Bydgoszczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Straż Miejska w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

CEL:
Zwrócenie uwagi młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego bez
alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności
w czasie wolnym.

IDEA KONKURSU:
ŻYJ - radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny, szczęśliwy.
NIE ULEGAJ - zniechęceniu, nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, internetu.
WALCZ - z obojętnością, hejtem, mową nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia,
z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień.
ETAP I

MARZEC 2019– MAJ 2019

A. Konkurs plastyczny
B. Konkurs fotograficzny
C. Konkurs literacki
D. Konkurs filmowy
E. Konkurs muzyczny
Wszystkie konkursy adresowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów klas
gimnazjalnych i uczniów szkół średnich.
Regulaminy konkursów, karta zgłoszenia i oświadczenia uczestników w załączeniu
ETAP II

MAJ 2019

A. 28.05.2019 r. - Konkurs muzyczny ( aula Copernicanum UKW, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz)
B. 29.05.2019 r. – Forum profilaktyki ( aula Copernicanum UKW, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz):
przegląd filmów profilaktycznych, wykład i warsztaty dla uczestników konkursu i przedstawicieli
szkół, wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursów.
KONTAKT: mgr Małgorzata Schmiegel, mgr Hanna Gutkowska (mail: hannagut.7lo.konkurs@onet.pl)
VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego, ul. 11 Listopada 4, tel. 52 371-00-57
http:// www.7lo.bydgoszcz.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Kusocińskiego
UL. 11 LISTOPADA 4, 85-643 BYDGOSZCZ
Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy przesyłać na podany adres lub składać w sekretariacie szkoły od
poniedziałku do piątku w godz. 1000 do 1400 do 10 maja 2019 r. (włącznie), po tym terminie prace nie będą
brane pod uwagę.
Karta zgłoszenia dołączona jest do regulaminów, które zostały drogą mailową przekazane do szkół (jedna
karta przeznaczona jest do jednej kategorii). Prosimy również o dostarczenie wypełnionej zgody każdego
uczestnika konkursu i oświadczenia wszystkich wykonawców konkursu muzycznego.
W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorem konkursu!
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Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, uczniowie klasy gimnazjalnej i uczniowie szkół średnich
Temat pracy: „Żyj nie ulegaj, walcz ….!” ( żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny, nie
ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, internetu, walcz z obojętnością, hejtem, mową
nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień)

Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia: do 10 maja 2019 r.(piątek do godz.14.oo)
Wymagania dotyczące prac:
powinny być wykonane na papierze formatu A3, dowolną techniką malarską,
nie mogą być rolowane,
muszą być podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, wiek wykonawcy, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko
i telefon opiekuna,
nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek,
nie mogą być plagiatem ani rekonstrukcją innych prac,
 wymagamy także dołączenia do pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zgody uczestnika konkursu.
Uwaga: brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda) skutkuje dyskwalifikacją uczestnika
Prace będą oceniane przez powołaną komisję w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz młodzież VII LO
Każda zgłoszona szkoła otrzyma zaproszenie do udziału w forum profilaktyki połączone z rozdaniem nagród natomiast
laureaci otrzymają imienne zaproszenia. Lista laureatów będzie przesłana drogą mailową do opiekunów do 19 maja.
Udział w forum należy potwierdzić mailem hannagut.7lo.konkurs@onet.pl do24 maja 2019 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorem konkursu!
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, uczniowie klasy gimnazjalnej i uczniowie szkół średnich
Temat pracy: „Żyj nie ulegaj, walcz ….!” ( żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny, nie
ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, internetu, walcz z obojętnością, hejtem, mową
nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień)

Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia: do 10 maja 2019 r.(piątek do godz.14.oo)
Wymagania dotyczące zdjęć:
zdjęcia mogą być zarówno czarno- białe, jak i kolorowe oraz wykonane dowolną techniką,
format zdjęć: nie większe niż 15/21,
ilość: do 3 sztuk ( fotografie powinny odzwierciedlać ideę konkursu, tworzyć jakąś historię, może być krótko opisana)
prace muszą być podpisane na odwrocie – imię i nazwisko, wiek wykonawcy, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko
i telefon opiekuna,
fotografie nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek. Zdjęcia nie mogą
być plagiatem ani rekonstrukcją innych zdjęć,
wymagamy także dołączenia do pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zgody każdego uczestnika konkursu.
Uwaga: brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda) skutkuje dyskwalifikacją uczestnika
Prace będą oceniane przez powołaną komisję w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz młodzież VII LO
Każda zgłoszona szkoła otrzyma zaproszenie do udziału w forum profilaktyki połączone z rozdaniem nagród natomiast
laureaci otrzymają imienne zaproszenia. Lista laureatów będzie przesłana drogą mailową do opiekunów do 19 maja.
Udział w forum należy potwierdzić mailem hannagut.7lo.konkurs@onet.pl do24 maja 2019 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorem konkursu!
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
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Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, uczniowie klasy gimnazjalnej i uczniowie szkół średnich
Temat pracy: „Żyj nie ulegaj, walcz ….!” ( żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny, nie
ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, internetu, walcz z obojętnością, hejtem, mową
nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień)

Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia: do 10 maja 2019 r.(piątek do godz.14.oo)
Wymagania dotyczące prac:
prace powinny być napisane w formie eseju, opowiadania lub wiersza, nieprzekraczające 3 stron znormalizowanego
maszynopisu ( ok. 30 wersów na stronie),
prace muszą być podpisane– imię i nazwisko, wiek wykonawcy, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko
i telefon opiekuna.
prace nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek. Prace nie mogą być
plagiatem ani rekonstrukcją innych prac,
wymagamy także dołączenia do pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zgody uczestnika konkursu.
Uwaga: brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda) skutkuje dyskwalifikacją uczestnika
Prace będą oceniane przez powołaną komisję w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz młodzież VII LO
Każda zgłoszona szkoła otrzyma zaproszenie do udziału w forum profilaktyki połączone z rozdaniem nagród natomiast
laureaci otrzymają imienne zaproszenia. Lista laureatów będzie przesłana drogą mailową do opiekunów do 19 maja.
Udział w forum należy potwierdzić mailem hannagut.7lo.konkurs@onet.pl do24 maja 2019 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorem konkursu!
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, uczniowie klasy gimnazjalnej i uczniowie szkół średnich
Temat pracy: „Żyj nie ulegaj, walcz ….!” ( żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź kreatywny, nie
ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, internetu, walcz z obojętnością, hejtem, mowa
nienawiści, brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień)

Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia: do 10 maja 2019 r.(piątek do godz.14.oo)
Wymagania dotyczące filmów:
muszą być związane z tematyką konkursu,
mogą być wykonane telefonem komórkowym bądź kamerą, zapisane w formacie MP4,
czas trwania filmu powinien wynosić minimalnie 1 minutę, maksymalnie 5 minut. Filmy, które nie spełnią w/w
kryteriów, nie będą brane pod uwagę.
filmy nadsyłamy w wyznaczonym terminie na płytach DVD. Muszą być opisane bezpośrednio na płycie i
opakowaniu: tytuł, imiona i nazwiska twórców i występujących, czas trwania,
filmy nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek. Nie mogą być plagiatem
ani rekonstrukcją innych prac,
wymagamy także dołączenia do pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz zgody każdego autora filmu oraz
wszystkich osób występujących w filmie.
Uwaga: brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda) skutkuje dyskwalifikacją uczestnika
Prace będą oceniane przez powołaną komisję w skład, której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz młodzież VII LO
Każda zgłoszona szkoła otrzyma zaproszenie do udziału w forum profilaktyki połączone z rozdaniem nagród natomiast
laureaci otrzymają imienne zaproszenia. Lista laureatów będzie przesłana drogą mailową do opiekunów do 19 maja.
Udział w forum należy potwierdzić mailem hannagut.7lo.konkurs@onet.pl do24 maja 2019 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorem konkursu!
Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
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Uczestnicy: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, uczniowie klasy gimnazjalnej i uczniowie szkół średnich
Temat utworu muzycznego:„Żyj nie ulegaj, walcz ….!” ( żyj radośnie w zgodzie z sobą i innymi, stawiaj sobie cele, bądź
kreatywny, nie ulegaj zniechęceniu , nudzie, używkom od papierosów, alkoholu, narkotyków, ,internetu, walcz z obojętnością,
hejtem, mową nienawiści,brakiem tolerancji, przemocą, poczuciem osamotnienia, z wszelkimi formami zniewolenia i uzależnień).

Termin składania tekstów wraz z kartą zgłoszenia: do 10 maja 2019 r.(piątek do godz.14.oo)
Wymagania odnośnie utworów muzycznych:
powinny być zgodne z ideą konkursu,
mogą być autorskie lub innych wykonawców muzycznych,
nie mogą zawierać jakichkolwiek treści wulgarnych lub obraźliwych dla kogokolwiek,
dobrane odpowiednio do muzyki,
 nie mogą ulec zmianie podczas konkursu i finału (wypełnić oświadczenie dołączone w załączniku)
tekst należy napisać komputerowo w języku polskim lub przetłumaczony na język polski i dostarczyć do
organizatorów w podanym terminie,
wpisujemy również autora tekstu, autora muzyki, nazwę utworu muzycznego wykorzystanego w konkursie,
podajemy jakie instrumenty będą wykorzystane podczas występu i jakie są muzyczne potrzeby wykonawcy,
wykonanie utworu nie może zawierać żadnych form scenicznych, teatralnych, tanecznych, poza formą muzyczną.
uczestnik, który nie zastosuje się do w/w wymogów nie będzie zakwalifikowany do konkursu,
wymagamy także dołączenia do tekstu wypełnionej karty zgłoszeniowej, zgody każdego uczestnika i oświadczenia
każdego wykonawcy ( dołączone są do regulaminów)
Uwaga: brak wymaganych formalnych dokumentów( karta zgłoszenia, zgoda, oświadczenie) skutkuje dyskwalifikacją
uczestnika
Etapy konkursu:
I – weryfikacja tekstów przez powołaną komisję w skład, której wejdą nauczyciel muzyki i przedstawiciele
organizatorów.
II - wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na konkurs muzyczny, który
odbędzie się dnia 28 maja 2019 r. w godz. 8.00 - 13.30 w auli Copernicanum UKW, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz
III – forum profilaktyki w dniu 29 maja 2019 r. (aula Copernicanum UKW, ul. M. Kopernika 1, Bydgoszcz), podczas
którego odbędą się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, wykład tematyczny, zaprezentują się laureaci konkursu
muzycznego oraz nastąpi ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i wręczenie nagród.
Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne zaproszenia na forum profilaktyki.
Udział w forum należy potwierdzić mailem hannagut.7lo.konkurs@onet.pl do24 maja 2019 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorem konkursu!
Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

W imieniu organizatorów
mgr Małgorzata Schmiegel
mgr Hanna Gutkowska
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VII Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Kusocińskiego
ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz
Tel. 52-371-00-57/ Fax 52-370-21-15
www.7lo.bydgoszcz.pl

KARTA ZGŁOSZENIA *
UDZIAŁU W KONKURSIE
„ŻYJ, NIE ULEGAJ, WALCZ …!”- trzynasta edycja

KATEGORIA KONKURSOWA ……………………………………..
(termin dostarczenia prac wraz z kartą zgłoszenia, zgodą i oświadczeniem do 10.05.2019 r. –sekretariat VII LO do godz.14.oo)

PROSIMY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB DRUKOWANYMI LITERAMI
NAZWA SZKOŁY

ADRES SZKOŁY I NR TELEFONU

NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZESTNIKA TELEFON KONTAKTOWY oraz E-MAIL OPIEKUNA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ UCZESTNIKÓW

TELEFON KONTAKTOWY oraz E-MAIL UCZESTNIKA

………………………..
podpis opiekuna

W przypadku jakichkolwiek pytań i trudności prosimy o kontakt z organizatorami konkursu!
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy
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Organizator konkursu: VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego
Współorganizatorzy: Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy , Straż Miejska w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
*

jedna karta zgłoszenia dotyczy jednej kategorii konkursowej

……………………………………….

Bydgoszcz, dnia ……………2019r

…………………………….................
………………………………………
(imię i nazwisko)
(nazwa szkoły)

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU „Żyj, nie ulegaj, walcz…!”
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych
osobowych (imię, nazwisko, szkoła), mojego wizerunku i moich prac zgłoszonych do w/w
konkursu w czasie realizacji różnego rodzaju działań profilaktycznych i wychowawczych.
Zgoda powyższa obejmuje powielanie w/w materiału oraz jego publiczne odtwarzanie
w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
W/w dane będą przechowywane i wykorzystywane przez organizatorów konkursu.
………………………………………….
( podpis uczestnika pełnoletniego) lub
(podpis opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego)

„Żyj, nie ulegaj, walcz…!” – XIII edycja
OŚWIADCZENIE (dotyczy kategorii muzycznej)
Jako uczestnik konkursu „Żyj, nie ulegaj, walcz…!” zobowiązuję się do wykonania utworu
zgodnego z nadesłanym na konkurs, jednocześnie do nieużywania podczas występu
obraźliwych, wulgarnych gestów i słów oraz prezentowania postaw, zachowań niezgodnych
z ideą.
Wyrażam zgodę na używanie i korzystanie z prezentowanych przeze mnie utworów do celów
związanych z promowaniem idei konkursu „Żyj, nie ulegaj, walcz…!”

Data : ..………2019 r.

…..……………...…….….
(podpis uczestnika)
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