
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Niech radość nigdy nie minie – stop przemocy w rodzinie” 

organizowanego przez 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W LĘDZINACH

GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W LĘDZINACH

Cel konkursu: 

 Zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 Podnoszenie  świadomości  dzieci  i  młodzieży  na  temat  negatywnych  konsekwencji

wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
 Promocja uzdolnionych autorów.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny na lata 2016 – 2020. 
Realizatorem  konkursu  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach,  Zespół
Interdyscyplinarny w Lędzinach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
w Lędzinach. 

§ 2

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VII oraz klas gimnazjalnych uczęszczający do
szkół podstawowych z terenu miasta Lędziny.

§ 3

1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie zakładki do książki – o wymiarach 6cm x
25cm,  przy  wykorzystaniu  dowolnych  technik.  Tematyka  prac:  PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY W RODZINIE.

2. Treści przeznaczone na 2 stronę zakładki określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza
się zmianę koloru i wielkości czcionki. 

§ 4

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

§ 5

Placówka szkolna potwierdza udział ucznia w konkursie u koordynatora konkursu Pani Magdaleny
Krzemińskiej – Kostorz: tel. 503-934-916, mail:  magda.krzeminska@interia.pl, w terminie do dnia
27 października 2017 roku.

mailto:Magda.krzeminska@interia.pl


§ 6

Konkurs trwa od 23 października  2017r. do 29 listopada 2017r.

§ 7

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I

 Przeprowadzą szkoły wyrażające chęć przystąpienia do konkursu
 Czas trwania 23.10.2017r. – 20.11.2017r.
 Spośród  prac  zgłoszonych  do  tego  etapu  członkowie  komisji  szkolnych  wybiorą

10  zwycięskich  prac,  które  następnie  prześlą  lub  dostarczą  osobiście  do  koordynatora
konkursu, tj. Magdalena Krzemińska-Kostorz, Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Goławiecka 36,
do dnia 24 listopada 2017r.  W przypadku prac przesłanych pocztą,  decyduje data stempla
pocztowego.

Etap II

 Przeprowadzają Organizatorzy konkursu
 Dnia 29 listopada 2017r. na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach Komisja

składająca się z członków Zespołu – Organizatorów konkursu (minimum 4 osoby), wyłoni
1 zwycięską pracę oraz 2 wyróżnienia. 

 Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez koordynatora
i na stronach internetowych Organizatorów.

§ 8

1. Prace przesłane do II etapu konkursu powinny zostać opisane w następujący sposób:

 Imię i nazwisko autora  
 Wiek, klasa
 Pełna nazwa szkoły
 Dopisek:  Konkurs  plastyczny  –  „Niech  radość  nigdy  nie  minie  –  stop  przemocy

w rodzinie”

2. Do  dostarczonych  prac  należy  dołączyć  wypełnioną  kartę  uczestnictwa  w  konkursie
plastycznym, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§ 9

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężnie:

 I miejsce – nagroda 200 złotych

 2 wyróżnienia – nagroda po 100 złotych

§ 10

Autorzy  zwycięskich  prac  II  –  go  etapu  zostaną  powiadomieni  przez  koordynatora  o  sposobie
i terminie wręczenia nagród.



§ 11

Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

§ 12

Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów. 

§ 13

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża akceptację niniejszego regulaminu.

§ 14

Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  reprodukowania  prac  konkursowych
w celach edukacyjnych, profilaktycznych, promocyjnych.

§ 15

Uwagi dodatkowe:

 prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę;

 rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (nie przysługuje odwołanie);

 Regulamin  konkursu  zostanie  zamieszczony  na  stronach  internetowych  Urzędu  Miasta
Lędziny, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, Zespołu Interdyscyplinarnego
w Lędzinach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.


