
 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE PRAC PLASTYCZNYCH POD HASŁEM

             „ŚWIAT BEZ PRZEMOCY , ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, DOPALACZY”

§ 1

Organizatorzy konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, zwany
dalej organizatorem.
2.  Konkurs jest organizowany w ramach działań PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

§ 2

Cele konkursu

1. Prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  przeciwdziałaniem  przemocy,
alkoholizmowi  i narkomanii w rodzinie.
2. Podnoszenie  świadomości  dzieci  i  młodzieży  na  temat  negatywnych  konsekwencji
wynikających z występowania przemocy, alkoholizmu i narkomanii  w rodzinie.
3. Wzmacnianie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.
4. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy, alkoholizmu i narkomanii.
5. Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, bezpośrednio i pośrednio wokół nas
oraz  dostrzeżenie  problemu  przemocy,  alkoholizmu  i  narkomanii  w  otoczeniu  rówieśniczym,
sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich oraz szkolnych.

§ 3

Uczestnicy

1. Uczestnikami  konkursu  mogą  być  wyłącznie  dzieci  z  rodzin  zastępczych,  RDD  oraz
placówek opiekuńczo –wychowawczych z terenu powiatu milickiego
2. Konkurs jest organizowany w kategorii– praca indywidualna realizowana dowolną techniką
plastyczną”.

§ 4

Prace konkursowe

1. „Świat bez przemocy, alkoholu, narkotyków, dopalaczy” - to temat przewodni konkursu.
2. Prace powinny zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
3. W  konkursie  mogą  brać  udział  prace  wykonane  dowolną  techniką  plastyczną  –  np.
malarstwo, rysunek, grafika.
4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę – wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1
do Regulaminu.
6. Prace należy opisać na odwrocie według wzoru: Praca indywidualna- Imię i nazwisko autora
pracy, wiek, klasa, tytuł pracy, 
7. Format pracy – A4



8. Prace  uczniów  poszczególnych  autorów  przekazane  zostaną  do  Powiatowego  Centrum
Pomocy Rodzinie w Miliczu za pośrednictwem opiekuna do dnia 28.09.2018r  lub pocztą na adres
PCPR ul. Trzebnicka 4B 

Prace dostarczone po 28.09.2018r. nie zostaną rozpatrywane jako prace konkursowe.
9. Prace nie opisane nie będą rozpatrywane.

§ 5

Przebieg konkursu

1. Prace konkursowe oceni Komisja konkursowa – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
2. Komisja oceniać będzie:
– zgodność pracy plastycznej z tematyką konkursową,
– kreatywność, oryginalność, pomysłowość,
– formę estetyczną pracy,
3. Dla zwycięzców przewidziane są  drobne nagrody oraz dyplomy ufundowane przez 
pozyskanych sponsorów 
4.       Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według 
Komisji odznaczają się wyjątkowymi walorami artystycznymi.
5. Pozostałe prace plastyczne zostaną również symbolicznie nagrodzone w postaci dyplomów.
6 .Autor zwycięskiej pracy zostanie telefonicznie powiadomiony o przyznaniu nagrody.
7. Nagroda dla autora zwycięskiej pracy zostaną wręczona po ustaleniu dogodnego terminu dla
wszystkich stron.
8. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 05 października 2018r. a wyniki zostaną 
podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.pcprmilicz.pl
9. Autorzy prac zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodzica zastępczego lub opiekuna
prawnego zamieszczonym na karcie zgłoszenia przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa 
autorskie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 
promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. Każdy  uczestnik  biorący  udział  w  konkursie  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych według obowiązujących przepisów prawa
2. Uczestnicy  konkursu  zgadzają  się,  w  przypadku  zdobycia  nagrody,  na  opublikowanie
danych  osobowych  na  stronach  portalu  internetowego  organizatora  oraz  środkach  masowego
przekazu.

§ 7

Uwagi końcowe

1. Biorący udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane oraz przechodzą na własność organizatora
konkursu, który jest uprawniony do ich wykorzystania w działaniach promocyjno-informacyjnych
organizatora.
3. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego reprodukowania, powielania  i udostępniania

http://www.pcprmilicz.pl/


prac  konkursowych w celach  promocyjno-  informacyjnych  tematyki  konkursu   (plakaty, prasa,
wystawy, wydawnictwa  oraz wszelkie inne udostępniania) przez okres  5 lat.
4. Spory  związane  z  konkursem  będą  rozwiązywane  przez  organizatora  konkursu,  a  jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące.

Załączniki:

1) Wzór oświadczenia



Załącznik Nr 1
                                                                                                             

 ……………………………………                                                                                         
                                                                                                                                                          ( miejscowość, data )                 

…………………………….
     ( imię nazwisko uczestnika )

……………………………
       ( adres zamieszkania )

…………………………….
           ( wiek )

ZGŁOSZENIE
UDZIAŁU W  KONKURSIE 

„ ŚWIAT BEZ PRZEMOCY,  ALKOHOLU,NARKOTYKÓW, DOPALACZY ”

Zgłaszam udział  w  konkursie  plastycznym pod  hasłem „Świat  bez  przemocy, alkoholu,

narkotyków, dopalaczy” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w

ramach  Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na

lata  2015-2020,  przedkładając  pracę  plastyczną  pod  tytułem

…………………………………………………………………. ……………………………

wykonaną  pod  opieką  ………………………………………………………………..(  rodzina

zastępcza, RDD, POW)

Akceptuję treść Regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym  do celów

konkursowych określonych w Regulaminie.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne reprodukowanie, powielanie i udostępnianie  pracy konkursowej w

celach promocyjnych tematyki konkursu (plakaty, prasa, wystawy, wydawnictwa  oraz wszelkie

inne formy udostępniania) 

…………………………………

                                                                                                      ( podpis uczestnika)

Wyrażamy zgodę:      …………………………..


