
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

na plakat 

promujący idę rodzicielstwa zastępczego 

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym  

Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Gen. Józefa Hallera 5. 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest : 

 propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,  

 rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,  

 pogłębienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, 

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej,  

 rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych oraz indywidualnych 

zdolności twórczych.  

§ 3 

  Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych  

z terenu powiatu kwidzyńskiego wg następujących grup wiekowych:  

 I grupa – do 7 roku życia, 

 II grupa – od 8 do 12 roku życia,  

 III grupa – od 13 roku życia. 



§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Technika wykonania i format pracy - prace mogą być wykonane w formacie A3 lub A4, 

dowolną techniką plastyczną (np. farby, ołówek, kredki, pastele, grafiki komputerowe, itp.)  

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.  

3. Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.  

4. Każda praca powinna być NA ODWROCIE opisana w następujący sposób:  

- imię i nazwisko autora,  

- adres zamieszkania,  

- grupa wiekowa,  

- kontakt telefoniczny do opiekuna. 

5. Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową – prace zbiorowe nie będą 

ocenianie.  

6. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą ocenianie. 

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie do sekretariatu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie lub przesłanie pracy na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Gen. Józefa Hallera 5, 82-500 Kwidzyn,  

w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2019r.  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o samodzielnym wykonaniu 

pracy i wyrażenia zgody na wykorzystanie jej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kwidzynie, o czym mowa w Załączniku nr 1*. Ww. oświadczenie należy dołączyć do 

zgłaszanej pracy.  

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych 

należących do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego  

1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr. 90, poz. 631 z późn. 

zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora 

oraz w Internecie. 

§ 5 

Ocena prac 

1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej przez organizatora Komisji konkursowej. 



2. Komisja oceniać będzie: 

 zawartość merytoryczną, 

 zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, 

 ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy, 

 formę estetyczną pracy, 

 wykorzystanie różnych technik plastycznych. 

§ 6 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.06.2019r.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 15.06.2019r. podczas FESTYNU RODZINNEGO, 

który odbędzie się w Ogrodzie Dendrologicznym Nadleśnictwa Miłosna 

3. Przyznane zostaną trzy miejsca tj. I, II i III w każdej z kategorii wiekowych oraz wyróżnienia. 

Ilość przyznanych wyróżnień należy do decyzji Komisji Konkursowej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (http://www.kwidzyn.epcpr.pl/).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

3. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają:  

Paulina Wiącek nr tel. 515 997 810,   

Agnieszka Supron nr tel. 783 289 368 

 

 

 

 

 

http://www.kwidzyn.epcpr.pl/


Załącznik nr 1  

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego  

promującego Rodzicielstwo Zastępcze  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pracę plastyczną wykonałam/em osobiście oraz, że przy  

jej realizacji nie naruszono praw osób trzecich, wynikających z przepisów prawa autorskiego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kwidzynie, do celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych  

z upowszechnianiem Rodzicielstwa Zastępczego.  

 

Kwidzyn, dnia……………..       ……..………………………..  

           (czytelny podpis)*1 

 

 

*1
 w przypadku uczestnictwa dzieci w I grupie wiekowej, o której mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu   

Konkursu Plastycznego na plakat promujący ideę rodzicielstwa zastępczego pn. Kiedy śmieje  

się dziecko, śmieje się cały świat tj. do 7 roku życia i braku umiejętności złożenia samodzielnego 

podpisu, podpis taki składa opiekun dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


