
 

 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 13/2019 

 

KONKURS PLASTYCZNY PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE 

Regulamin Konkursu Plastycznego promującego Rodzicielstwo Zastępcze 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizator konkursu: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu 

Patronat honorowy: 

- Starosta Lubliniecki 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie powiatu lublinieckiego wg następujących grup wiekowych: 

- I grupa do 7 roku życia 

- II grupa od 8 do 12 roku życia 

- III grupa – od 13 roku życia 

 

3. CELE I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- pogłębienie wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, 

- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 

- rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych, 

- kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat 

zagrożeń i problemów współczesnych rodzin. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy na adres Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec w nieprzekraczalnym terminie do 

28.05.2019 r. 

- Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o samodzielnym wykonaniu 

pracy i wyrażenia zgody na wykorzystanie jej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Lublińcu. (Załącznik nr 1)  

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich majątkowych 

należących do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 



 

 

r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz do 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w 

Internecie. 

 

5. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:  

- Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną (np. farby, ołówek, 

kredki, pastele, grafiki komputerowe, itp.)  

- Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi. 

- Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.  

- Każda praca powinna być NA ODWROCIE opisana w następujący sposób:  

- imię i nazwisko autora,  

- adres zamieszkania,  

- grupa wiekowa,  

- każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową – prace zbiorowe nie będą 

nagrodzone.  

- Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą ocenianie.  

 

6. OCENA PRAC 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według 

następujących kryteriów:  

- zgodność z tematem i celami konkursu,  

- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),  

- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,  

- estetyka i efekt wizualny.  

 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 - Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2019 r.  

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 02.06.2019 r. podczas  „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”  

- W każdej grupie wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda główna i wyróżnienia.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 - Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lublińcu. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

- Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego promującego Rodzicielstwo Zastępcze 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pracę plastyczną wykonało dziecko ………………………………………... 

osobiście oraz, że przy jej realizacji nie naruszono praw osób trzecich, wynikających z przepisów prawa 

autorskiego. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lublińcu, do celów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych związanych z 

upowszechnianiem Rodzicielstwa Zastępczego. 

 

 

 

Lubliniec, dnia……………………..                                                  ...………………………………….                         

……………………………………………………………………  …podpis opiekuna / pełnoletniego wychowanka 


