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REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„PRZEMOCY MÓWIĘ NIE!”
Postanowienia ogólne
1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „Przemocy mówię nie”
2.Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.
3.Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego.
4.Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i
zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
Główne założenia Konkursu
Konkurs jest realizowany w ramach działań wynikających realizacji projektu „ Jesteśmy
aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele Konkursu
1. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom istnienia zjawiska przemocy.
2. Ideą konkursu jest propagowanie zachowań pozytywnych, promowanie zachowań
przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy.
3. Promocja szczególnie uzdolnionych uczestników konkursu, promocja szkoły.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego,
których prace spełniające wymogi konkursu, zostaną przekazane lub przesłane do oceny Jury
konkursowego w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
2. Uczniów do konkursu zgłasza szkoła. Zgłoszenia pracy ucznia może dokonać nauczyciel.
Zgłoszenie może być zbiorcze dla wszystkich uczniów szkoły biorących udział w konkursie.
3. Przez dokonanie zgłoszenia rozumie się przekazanie Organizatorowi odpowiednio
opisanych prac uczniów wraz z podpisanymi oświadczeniami/wzór w załączniku/.
Zasady Konkursu
1. „Przemocy mówię nie” - to motyw przewodni konkursu.
2. Konkurs ma charakter powiatowy, a udział w konkursie jest bezpłatny.
3. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną – kredkami, farbami,
wyklejanki, wycinanki, wydzieranki, inne techniki plastyczne.
4. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń jeśli chodzi o technikę wykonania prac.
5. Prace muszą zawierać wyraźny obraz hasła „Przemocy mówię nie!”.
6. Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Format pracy: A2 (420x594)
7. Prace muszą być dokładnie opisane ( na odwrocie plakatu) według wzoru: imię i nazwisko
autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel.
kontaktowy nauczyciela.
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8. Prace plastyczne należy dostarczyć pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pajęcznie ul. 1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno z dopiskiem „Konkurs plastyczny
„Przemocy mówię nie!”.”
9. O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decyduje Organizator Konkursu.
10. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonania wymaganej do publikacji
obróbki pracy.
11. Uczestnik Konkursu zgadza się na prezentację pracy plastycznej, zgłoszonej do konkursu
na stronach internetowych Organizatora, a także na inne formy utrwalenia i prezentacji
nadające się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, ulotki), w celach
promocyjnych przez Organizatora.
12. Organizator nie biorze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
13. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie, wykonania pracy
bez naruszenia prawa, posiadania pełnych praw do danej pracy.
Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu
Przyjęto następujący harmonogram Konkursu:
1. październik 2011 r. – ogłoszenie konkursu, informacja na stronie internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie,
2. 24.11.2011 r. – ostateczny termin zgłoszenia prac plastycznych do Konkursu pod
adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15,98-330 Pajęczno
z dopiskiem Konkurs plastyczny „Przemocy mówię nie!”. Prace nadane po wskazanym
terminie nie będą uwzględniane i nie będą brać udziału w Konkursie.
3. do 30.12.2011 r. rozstrzygnięcie konkursu.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora.
Jury Konkursu i kryteria oceny
1. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Każda praca plastyczna zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę:
a) zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,
b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
c) estetykę i formę pracy - wartość artystyczną i techniczną pracy.
Nagrody w Konkursie
Dla uczestników konkursu zostały przewidziane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
Przetwarzanie danych osobowych
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na
przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm).
2. Organizator przewiduje fotograficzne udokumentowanie wręczenia nagród i opublikowanie
na stronie internetowej zdjęć zwycięzców. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego
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wizerunku.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatorów Konkursu, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
3 Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ PRZEMOCY MÓWIE NIE!”

L.p.
1.

Nazwisko

Imię

Wiek

Klasa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
adres szkoły

nazwisko i imię nauczyciela
prowadzącego

tel. kontaktowy nauczyciela
prowadzącego

……………………………………
(podpis nauczyciela)
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………………………………

…………………….

( imię, nazwisko)

(data)

………………………………
(adres)

………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym p.n. „ Przemocy mówię
nie!” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, akceptuję
regulamin konkursu.
Oświadczam, że przedłożoną pracę wykonałem/am samodzielnie, wykonana praca nie
narusza żadnych praw, zgadzam się, aby Organizator wykorzystał ją w celach promocyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że materiały, urządzenia, programy, inne składowe wykorzystane
do stworzenia pracy zostały użyte zgodnie z obowiązującym prawem.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie swojego wizerunku zgodnie z regulaminem
konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

………………………………….
(podpis uczestnika)

………………………………….
(podpis rodzica)

