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REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu na Plakat Promujący Rodzinną Pieczę Zastępczą 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizator Konkursu: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu 

Patronat Honorowy: Starosta Nowotarski – Pan Krzysztof Faber 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

Do udziału w Konkursie zaproszone są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów 

z terenu Powiatu Nowotarskiego wg następujących grup: 

I grupa - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych. 

3. CEL I TEMAT KONKURSU  

Zasadniczym celem Konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, a plakaty 

mają budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej i tworzyć przychylny klimat wokół 

rodzicielstwa zastępczego. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie pracy wraz z pisemną 

zgodą rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora konkursu na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39, w terminie do 23 czerwca 2017 roku (decyduje data 

stempla pocztowego).  

2) Prace konkursowe złożone w wyżej określonym terminie stają się własnością 

Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

3) Organizator    zastrzega    sobie    prawo    do    swobodnego    dysponowania    pracami 

konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim, w tym m. in. powielanie dowolnymi 

technikami, umieszczania w materiałach promocyjnych i edukacyjnych oraz na stronie 

internetowej. 

4) Wyróżnione  prace  zostaną  wykorzystane  do  propagowania  idei  rodzinnej  opieki 

zastępczej.  

5) Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie i w ciągu tygodnia 

uczestnicy będą mogli je odebrać z siedziby PCPR, po tym czasie zostaną zniszczone. 

5. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ: 

1) Prace powinny być wykonane na papierze lub brystolu w formacie A3, dowolną techniką 

plastyczną płaską  np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe. Nie mogą być 

wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych konkursach. 

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, nazwa szkoły i klasa, 

 kontakt telefoniczny do rodzica lub opiekuna. 

5) Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową.  

6) Prace zbiorowe oraz prace bez pełnych danych osobowych nie będą oceniane. . 

6. OCENA PRAC 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora 

według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem i celami konkursu (0 – 10 pkt.), 

 walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 10 

pkt.), 

 ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0-10 pkt.), 

 estetyka i efekt wizualny (0-10 pkt.). 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 września 2017 r.  

2) Organizator Konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu telefonicznie powiadomi 

laureatów oraz ich szkoły o jego wynikach i terminie uroczystego wręczania nagród. 

Wyniki zostaną umieszczone także na stronie internetowej PCPR i Starostwa 

Powiatowego w Nowym Targu. 

3) W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna i dwie nagrody 

dodatkowe (łącznie 6 nagród).  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

2) Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik  akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

3) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  regulaminu  Konkursu  w  dowolnym 

okresie jego trwania. 

4) O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konkursu Organizator będzie informował 

na bieżąco na stronie internetowej http://www.pcpr.nowotarski.pl/  

5) Informacje o konkursie zostaną przekazane bezpośrednio do szkół lub ich organów 

prowadzących oraz zamieszczone  stronie internetowej PCPR i Starostwa Powiatowego 

w Nowym Targu. 

6) Wraz z Regulaminem do szkół zostaną przekazane podstawowe informacje dotyczące 

rodzicielstwa zastępczego (kto może  być  rodzicem  zastępczym,  w  jakich sytuacjach 

dzieci trafiają do tej formy opieki) celem upowszechnienia wiedzy w tym zakresie, 

zarówno wśród grona pedagogicznego, jak i wśród dzieci – uczestników. 

http://www.pcpr.nowotarski.pl/

