
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„HEJT - mowa nienawiści w Internecie“ 

Organizator: 

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niosą 

ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Hejt to pełne nienawiści działania, które przede 

wszystkim odnoszą się do Internetu. Hejt może być skierowany ku jednej osobie, 

przedstawicielom konkretnego narodu czy osobom o innym światopoglądzie niż hejter. 

Dosłownie – każdy może stać się obiektem hejtu. 

Uczestnicy: 

Konkurs jest skierowany do uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. 

Zadanie uczestników: 

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, ilustrującej zagrożenie, jakie 

wynika ze stosowania HEJTU w Internecie. 

Warunki konkursu: 

1. Konkurs trwa od 1 marca 2021 roku do 15 marca 2021 roku. 

2. Technika pracy: rysunek, plakat, grafika, komiks (dowolna). 

3. Rysunek, plakat, grafika, komiks powinien być wykonany na 1 arkuszu papieru 

o formacie A3 lub A4 lub w programie komputerowym (np. Canva, PowerPoint). 

4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. Praca powinna być wykonana 

estetycznie i nie zawierać błędów ortograficznych oraz wulgaryzmów. 

5. Praca może zostać stworzona w zespole dwuosobowym. 

6. Każda praca powinna być przesłana z uczniowskiego konta szkolnego. 

7. Prace należy przesłać w terminie do 15 marca 2021 roku w formie elektronicznej na 

adres mailowy zamieszczony w ogłoszeniu. 

8. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Centrum Edukacji 

Ogrodniczej w Szczecinie http://ceogr.edu.pl/ oraz portalach społecznościowych  

(Instagram i Facebook). 

Ocena prac: 

1. Ocena prac będzie przeprowadzona przez komisję składającą się z przedstawicieli 

grona pedagogicznego: Lila Pławińska-Kopeć, Magdalena Ufnal. Karolina Lis-Jordan, 

Dorota Jasiejko. 

2. Komisja wyłoni trzy najlepsze prace (I, II i III miejsce) biorąc pod uwagę zgodność 

z tematem, pomysłowość, kreatywność oraz estetykę jej wykonania. 

3. Decyzja komisji jest niepodważalna, nie przysługuje od niej odwołanie. 



Ogłoszenie wyników konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Edukacji 

Ogrodniczej w Szczecinie oraz portalu Facebook i Instagram. 

Nagrody: 

Organizator konkursu zapewnia nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac (za 

zajęcie I, II i III miejsca). 

Uwagi końcowe: 

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów, nie będą 

zwracane. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji 

w celach propagowania idei konkursu. 

3. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest: Karolina Lis-Jordan i Magdalena 

Ufnal. 


