
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

§ 1 

Informacje ogólne 

 1. Konkurs plastyczny dla dzieci jest jednym z działań Projektu „Reagujmy na przemoc 3“

Miasta Łomża realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach Programu

Osłonowego  „Wspieranie  Jednostek  Samorządu  Terytorialnego  w  Tworzeniu  Systemu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych Miasta Łomża.

 3. Konkurs rozpocznie się we wrześniu 2019r. i trwać będzie do 31 października 2019r.  

 4. Temat prac konkursowych brzmi: „Rodzina wolna od przemocy”.

 

§ 2

Cele konkursu

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie

poprzez propagowanie życia wolnego bez przemocy.

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnictwo  w  konkursie  polega  na  wykonaniu  pracy  plastycznej  zgodnej  z  tematem

konkursu i złożeniu nauczycielowi plastyki/sztuki w szkole do dnia 31 października 2019r.  

 2. Uczestnik konkursu do pracy konkursowej załącza zgodę rodzica na udział w konkursie.

 3. Praca  przekazana  do  konkursu  musi  być  pracą  wykonaną  samodzielnie,  wcześniej

nieopublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów. 

 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko 1 pracę.

 5. Praca  konkursowa ma  być  pracą  plastyczną  wykonaną  dowolną  techniką  plastyczną  na

papierze technicznym lub brystolu w formacie A4 lub A3.

 6. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie

zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 7. Prace zbiorowe nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 



 8. Każdy uczestnik konkursu powinien opisać pracę umieszczając na jej odwrocie: 

• imię i nazwisko uczestnika,

• nazwę szkoły i klasę, 

• imię i nazwisko wraz z numerem telefonu rodzica (opiekuna), 

• imię i nazwisko wraz z numerem kontaktowym nauczyciela.

 9. Prace nie podpisane lub nieprawidłowo opisane  nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 10. Dane osobowe pozyskane od uczestników przetwarzane będą wyłącznie do celów konkursu

i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 11. Naruszenie  przez  uczestnika  któregokolwiek z  warunków konkursu oznaczać  będzie  nie

zakwalifikowanie pracy do konkursu, bądź utratę prawa do nagrody.

§ 4

Wyniki konkursu

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru 8 prac i przyzna miejsce 1, 2 i 3 oraz wyróżnienia. 

 2. Kryteria oceny prac: 

 a) zgodność z tematyką i celem konkursu (0-10 pkt),

 b) estetyka wykonania pracy (0- 10 pkt),  

 c) oryginalność (0-10 pkt).

 3. O  wynikach  konkursu  nauczyciele  oraz  rodzice  (opiekunowie)  zostaną  powiadomieni

telefonicznie do dnia 08.11.2019r. 

 4. Decyzja dotycząca wyników konkursu jest ostateczna.

 5. Autorzy wybranych 8 prac otrzymają dyplomy i nagrody. 

 6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani też na ich równowartość pieniężną.

 7. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w listopadzie 2019r. podczas konferencji

naukowo  –  wdrożeniowej.  O  dacie  i  miejscu  odbywania  się  konferencji  rodzice

(opiekunowie) i nauczyciele zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.  

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na przekazanie jej na własność Ośrodka

Interwencji Kryzysowej jak również na przekazanie praw autorskich na własność Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Łomży. 

 2. Przekazanie pracy konkursowej  na własność Ośrodka Interwencji  Kryzysowej  w Łomży

oznacza  zgodę  na  jej  upublicznianie  m.in.  na  konferencji  naukowo  –  wdrożeniowej



dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej, na wystawach prac w Urzędzie Miejskim

w Łomży, w wybranych szkołach oraz w galerii prac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

i  galerii  wirtualnej  utworzonej  na  stronie  internetowej  Ośrodka  pod  adresem:

www.oik.lomza.pl,  jak  również  na  umieszczanie  jej  na  materiałach  edukacyjno  –

informacyjnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz innych związanych  z działalnością

Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  celach  profilaktycznych,  informacyjnych

i promocyjnych.   

 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 4. Regulamin  niniejszego  konkursu  będzie  dostępny  na  stronie  www.oik.lomza.pl oraz

u nauczycieli plastyki/sztuki w szkołach podstawowych.

 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte

w niniejszym regulaminie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub

innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu, 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

edycja 2019” 

http://www.oik.lomza.pl/
http://www.oik.lomza.pl/



