
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„RODZINA MA MOC ” 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie                                 

pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego.  

2. Konkurs rozpoczyna się 25 października 2021 r. i trwać będzie do 19 listopada 2021r .  

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Rodzina ma moc”. 

Konkurs ma na celu promowanie wartości w rodzinach biologicznych oraz zastępczych.  

4. W konkursie plastycznym mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu  

Powiatu Wolsztyńskiego. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.  Prace konkursowe należy złożyć osobiście do 26.11.2021 r. w siedzibie Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, przy ul. Marcinkowskiego 6, w pokoju nr 3 

lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Praca konkursowa ma być wykonana w dowolnej technice, z wyjątkiem  

wykorzystania artykułów nietrwałych, sypkich i uniemożliwiających oprawę (np.  

plastelina), zabrania się również wykorzystywania gotowych elementów. Format  

pracy plastycznej A3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,  

wcześniej nieopublikowanymi.  

3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.  

4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię  

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy  

wypełniony przez rodziców/opiekunów. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora  

z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane  

do konkursu. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą  

udostępniane podmiotom trzecim.  

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu  

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do  



nagrody. 

 

 Wyniki konkursu i nagrody  

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów  

konkursu w kategoriach:  

Uczniowie klas:  

• I – III,  

• IV – VI,  

• VII- VIII  

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły  

nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zamieszczone na stronie internetowej  

www.pcpr.powiatwolsztyn.pl . 

4. W każdej kategorii przyznane zostanie 1 miejsce.  

5. Laureaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagród.  

6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.  

7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna.  

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną.  

 

Postanowienia końcowe:  

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

2. Zwycięskie prace stają się własnością Organizatora.  

3. Regulamin niniejszego konkursu znajdziecie Państwo w załączniku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

• zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów  

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie  



Konkursu.  

• nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,  

• rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Aleksandry Michalskiej pod nr tel. (068) 384 

35 02 lub w siedzibie Organizatora.  

 

 


