
 

Regulamin konkursu plastycznego 

PT.  „ W dzień i w nocy BEZ PRZEMOCY” 

Organizatorzy konkursu 

§1 Organizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach 

§2 Partnerami konkursu są: Fundacja z Pomysłem oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Łazy  

Cele konkursu 

§3 Celem konkursu jest: 

 propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci, oraz postaw rodzicielskich wśród 

rodziców w zakresie umiejętności spędzania czasu z dzieckiem  

 pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.  

 prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie. 

 podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych konsekwencji wynikających z 

występowania przemocy. 

 pobudzanie wyobraźni dzieci, jak same mogą przeciwdziałać zjawisku przemocy, oraz 

jak mogą pomóc innym osobom zagrożonych tym zjawiskiem  

 Rozwijanie kreatywności i aktywności artystycznej dzieci 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

§4.1 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Łazy w dwóch 

oddzielnie ocenianych grupach/kategoriach wiekowych: 

 - GRUPA I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

 - GRUPA I: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 



2.Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej  niepublikowanymi, nie 

będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub 

roszczeniami osób trzecich. 

3.Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę  

4.Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w FORMACIE 

A3 i dostarczenie jej w wymaganym terminie na podany przez organizatora adres 

5. Technika wykonania prac jest dowolna (np. akwarela, farba plakatowa, pastele, szkic 

węglem lub ołówkiem, collage, witraż, wydzieranka, inne).  

6.Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który winien zawierać 

metryczkę według następującego wzoru:  

 imię i nazwisko Uczestnika,  

 wiek Uczestnika/klasa,  

 grupa wiekowa - I lub II 

 nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik,  

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, adres e-mail oraz nr 

telefonu.  

7.Zgłoszenia do Konkursu dokonuje rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu.  

8. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie:  

 pracy konkursowej,  

 formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

oraz  

 oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.  

9. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny 

Uczestnika. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych na Konkurs prac, 

które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w transporcie). Prace 

przesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i są dostarczane na koszt i ryzyko własne 

Uczestnika.  



11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą 

podlegały ocenie konkursowej.  

12. Prace dzieci członków Komisji Konkursowej nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.  

103 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna/ów prawnego/ych przez 

Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz. 926 z póź. zm.). 

Terminarz i miejsce konkursu  

§5.1 Prace konkursowe z dopiskiem  „ W dzień i w nocy BEZ PRZEMOCY” należy 

dostarczyć   w nieuszkodzonej formie do: 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łazy, ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy  

2. Prace należy dostarczyć do dnia 30 maja 2018 r. (decyduje data wpływu) 

3.Prace dostarczone po wymaganym terminie  nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 czerwca 2018r.  

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Wybrane prace będą oprawione i zaprezentowane w trakcie ogłoszenia wyników konkursu 

7. Organizator przewiduje wystawę wybranych prac w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy Łazy 

Ocena i nagrody 

§6.1 Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora.  

3.Ocenie będą podlegać:  walory plastyczne , estetyka wykonania, oryginalny pomysł, wkład 

pracy oraz SAMODZIELNOŚĆ wykonania. 

4.Komisja wyłoni min. 3 laureatów z  każdej grupy uczestników 

5.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Autorzy 6 nagrodzonych prac ( po 3 z każdej grupy wiekowej ) otrzymają pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe 



7. Organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia  większej ilości uczestników konkursu  

Postanowienia końcowe 

§7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach 

promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, 

zmiany  terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń 

losowych lub działania siły wyższej 

3. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu wraz załącznikami są publikowane na 

stronie internetowej Organizatora oraz Partnerów: 

 http://opslazy.pl/ 

 http://fundacjazpomyslem.pl/  

 http://www.biblioteka.lazy.pl/ 

 4. Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu : 502783362; 

664120413; 668223869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu konkursu plastycznego  pt  „ W dzień i w nocy BEZ PRZEMOCY” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO   

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:  

1. IMIĘ:  

2. NAZWISKO:  

3. SZKOŁA:  

4. KLASA:  

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:  

1. IMIĘ I NAZWISKO:  

2. NUMER TELEFONU:  

3. E-MAIL:  

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

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania 

nagród oraz w celach promocji Konkursu.   

…………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  Uczestnika Konkursu 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  do Regulaminu konkursu plastycznego  pt  „ W dzień i w nocy BEZ PRZEMOCY” 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
Zgodnie z art. 23 ust.1 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Zgodnie z 

art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. z 

2000 r. Nr80, poz. 904).  

Wyrażam zgodę na udział w konkursie prac wykonanych przez moje dziecko.  

Wyrażam zgodę na udział w wystawach prac wykonanych przez moje dziecko. 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i zwielokrotnienie pracy mojego dziecka poprzez 

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

Wyrażam zgodę na obrót egzemplarzami, na których pracę mojego dziecka utrwalono 

poprzez wprowadzanie do obrotu egzemplarzy. 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie pracy mojego dziecka poprzez: publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie pracy mojego dziecka w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym (sieci komputer 

owe). 

Wyrażam zgodę na dysponowanie danymi osobowymi dziecka (imię i nazwisko, rok 

urodzenia) w celu identyfikacji prac plastycznych, wykonanych na konkurs przez 

moje dziecko. 

Wyrażam zgodę na po publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w zakresie 

statutowej organizatora konkursu (kronika działalności, dokumentacja imprez 

artystycznych i edukacyjnych, publikacje prasowe, elektroniczne środki masowego 

przekazu, strony www).  

 

 

……………………………………………………………………………... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 


