Ogólnopolski Konkurs „Art-Ethos”
na projekt plakatu promującego
zachowania etyczne
konkurs jest inicjatywą towarzyszącą II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”
organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział MedycznoSpołeczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej
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Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej
i Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSE „Dla Ekonomika”
Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczennica szkoły ponadgimnazjalnej
Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel
Nauczyciel zgłasza udział uczniów w konkursie drogą elektroniczną, przesyłając
zgłoszenie na adres: art-ethos@wp.pl w terminie od 01.02.2017 do 20.03.2017. Zgłoszenie
musi zawierać:
- imię i nazwisko ucznia/uczennicy
- dane szkoły
- imię i nazwisko nauczyciela
- pracę konkursową załączoną do wiadomości w formacie .jpg lub .png
Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

Praca konkursowa
6. Praca konkursowa musi mieć formę obrazu cyfrowego w postaci projektu plakatu
związanego tematycznie z szeroko pojętą etyką zawodową, kodeksami poszczególnych
zawodów oraz zachowaniami sprzyjającymi budowie zaufania gospodarczego
i społecznego. Projekt ma ukazywać wartość dialogu oraz zachęcać do kształtowania
w sobie społecznie pożądanych postaw
7. Praca przekazana na konkurs musi być pracą własną uczestnika oraz wcześniej
nienagrodzoną na żadnym innym podobnym konkursie
8. Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę
9. Uczestnik konkursu przekazując pracę, oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy oraz wyraża zgodę na publikację pracy na profilach portali
społecznościowych, stronach internetowych oraz w ramach innych form wystawienniczych
przygotowywanych przez organizatorów lub organy prowadzące

Jury
10. Członków jury powołują Organizatorzy
11. Jury przyznaje I nagrodę oraz wyróżnienie
12. Członkowie jury:
Marta Frej – artystka, autorka memów, malarka
Anna Polońska – artystka, malarka, designer
dr Mariola Sułkowska-Janowska – filozofka, badaczka zajmująca się estetyką
dr hab. Dariusz Kubok – dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego
Nagrody
13. Rodzaj i wysokość nagród


I Nagroda dla uczestnika ufundowana przez

Wydział Medyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej
o wartości 1000 zł
 Wyróżnienie dla uczestnika ufundowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSE „Dla Ekonomika”
o wartości 400 zł
14. Ogłoszenie wyników konkursu oraz odbiór nagrody i wyróżnienia nastąpi 4 kwietnia 2017 r.
podczas obrad II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w)
edukacji. Etyki zawodowe”, która odbywać się będzie w Dąbrowie Górniczej. Obecność
uczestnika na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu stanowi warunek wydania nagrody lub
wyróżnienia. Nagrodzeni uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani o decyzji jury
15. O wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez Regulamin decydują Organizatorzy

