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Realizacja Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia 

 

  

  

 

 

 

 
 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Toruniaa  
           

 

CCeennttrruumm  KKsszzttaałłcceenniiaa  UUssttaawwiicczznneeggoo  

TToorruuńńsskkii  OOśśrrooddeekk  DDoorraaddzzttwwaa  MMeettooddyycczznneeggoo  

ii  DDoosskkoonnaalleenniiaa  NNaauucczzyycciieellii  
 

zapraszają uczniów i nauczycieli szkół Torunia 

do udziału w konkursie plastycznym promującym  

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

 

TTeemmaatt  kkoonnkkuurrssuu::    PPllaakkaatt    pprroommuujjąąccyy  iiddeeęę  rróówwnnoośśccii,,  rróówwnneeggoo  ttrraakkttoowwaanniiaa,,  ttoolleerraannccjjii,,  

aakkcceeppttaaccjjii,,  sszzaaccuunnkkuu,,  iinntteeggrraaccjjii,,  ooppttyymmiizzmmuu  ii  uuśśmmiieecchhuu  

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym na projekt 

plakatu promującego Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 

2. Organizatorami konkursu są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia i Centrum 

Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i  Doskonalenia Nauczycieli. 

33..  CCeelleemm  kkoonnkkuurrssuu  jjeesstt  pprroommoowwaanniiee  wwśśrróódd  uucczznniióóww  ppoossttaaww  ttoolleerraannccjjii,,  aakkcceeppttaaccjjii  

ii  sszzaaccuunnkkuu  wwoobbeecc  ooddmmiieennnnoośśccii  ii    rróóżżnnoorrooddnnoośśccii  kkuullttuurr,,  ttrraaddyyccjjii..  

44..  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych  

5. Uczestnicy konkursu wykonują (indywidualnie) projekty plakatów w formacie A3 

lub A2 w technikach: rysunek, grafika, malarstwo, techniki mieszane, grafika 

komputerowa (wydruk). 

6. Prace powinny być czytelnie opisane według poniższego wzoru. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych uniemożliwiających 

prawidłową identyfikację autora i jego pracy. 
 



 

Imię i nazwisko ................................................................................. 

Wiek ........................ 

Klasa ........................ 

Adres, telefon,                   

e-mail szkoły 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

Opiekun                 ......................................................................... 

 

7. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi prace w następujących kategoriach: 

kategoria klasy I-III SP, kategoria klasy IV – VI SP, kategoria klasy VII – VIII SP 

oraz klasa III gimnazjum, kategoria szkoły ponadgimnazjalne. 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do sekretariatu do Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Toruniu do dnia 13.11.2018 roku  na adres: CKU TODMiDN; 87-100 

Toruń, Plac św. Katarzyny 8 z dopiskiem: Konkurs „Toruński Tydzień Tolerancji”. 
 

9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora. 
 

10. Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 15.11.2018r. 

o godz.12:00 na podsumowaniu Toruńskiego Tygodnia Tolerancji w Hali Arena 

w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 73/89. 
 

11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie 

i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie 

z  art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie 

i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby Organizatora 

(strona internetowa). 

 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie zasad 

konkursu określonych w regulaminie. 

 

14. Fundatorem nagród  jest Gmina Miasta Toruń. 


