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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2022
z dnia 26 października 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „NIE ZGADZAM SIĘ NA PRZEMOC”

Sl
Tematkonkursu:

Nie zgadzam się na przemoc.

Cel Konkursu:
Przeciwdziałanie przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie.
Zwiększeniezaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą
przemocy.
Uświadamianie dzieciom i młodzieży skutków stosowania przemocy.
Zdobycie wiedzy o rodzajach przemocy i sposobach obrony przez nią.
Wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy.
Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez twórczość plastyczną.

Organizator Konkursu:
Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

1.

2.

1.
2.

l.

2.

a)

b)

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat

pochodzących z powiatu świdnickiego, przebywających w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
l) dzieci w wieku 7- 10 lat,
2) dzieci i młodzież powyżej10 roku do 16 lat.

Przedmiot konkursu:
Prace dzieci i młodzieży odpowiadają tematowi określonymi w S 1.
Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy
w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze (ewentualnie na tkaninie)
z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:
Format prac względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm x 420
mm) i A4 (210 mm x 297 mm).

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje
(drukowanymi literami):
nazwa konkursu,
tytuł pracy,



I.

imię i nazwisko autora,c)

d) wiek autora,
e) adres zamieszkania autora,
f) nr telefonu kontaktowego.
3. Uczestnik konkursu może przesłaćtylko jedną pracę.
4. Do pracy uczestnik może dołączyć komentarz pisemny (mile widziany).

Termin dostarczenia prac:

Dostarczenie pracy plastycznej do PCPR przy ul Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy winno nastąpić
do 14 listopada 2022 r. do godz. 14.00. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac
w trakcie ich transportu.
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Ocena prac:
Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową
powołaną przez Dyrektora PCPR w Świdnicy. Oceny prac dokona Komisja
Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 18 listopada 2022 r.
Przy ocenie prac plastycznych Komisja zastosuje następujące kryteria:
estetyka wykonania walory artystyczne pracy,
oryginalność,
stopień trudności wykonania,
Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną
podane do wiadomości na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie
o wynikach Konkursu oraz o terminie wręczenianagród.
Organizator wręczy po trzy nagrody głównerzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Organizator przewiduje także dwa wyróżnienia, po jednym w każdej

kategorii wiekowej

Postanowienia końcowe:
1.

2.

3.

Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznacznez przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1191 ze zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania
nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie 7 dni od daty
rozstrzygnięcia konkursu,

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie
internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. Uczestnik konkursu ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,

Świdnica, dnia 26 października 2022 r. Dyrektor w Świdnicy

Beata Galewska


