
R E G U L A M I N 

konkursu plastycznego pn. „Moja rodzina” zorganizowanego w ramach obchodów  

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 30 maja 2019 r., pod hasłem „Moje serce 

dało Ci dom”. 

 

1. ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku  

 

 

2. PATRONAT: 

 Starosta Przeworski  

 

 

3. CELE KONKURSU:  

 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej;  

 rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych 

oraz indywidualnych zdolności twórczych;  

 kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych; 

 podkreślenie znaczenia rodziny.  

 

 

4.  UCZESTNICY:  

Dzieci z rodzin zastępczych w kategoriach wiekowych: 

a) 5 - 10 lat 

b) 11 - 14 lat 

c) 15 - 18 lat  

 

 

5. TEMAT KONKURSU: „MOJA RODZINA”  

 

 

6.  WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 technika — malarstwo / rysunek;  

 prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi; 

 format pracy – A4, A3;  

 prace należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie pracy 

zawierającym: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko  

rodziców zastępczych; 

 każdy uczestnik może nadesłać na konkurs 1 pracę;  

 prace należy dostarczyć w terminie wyznaczonym przez organizatorów; 

 zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

ich wykorzystanie i opublikowanie wraz z danymi autorów dla potrzeb 

konkursu i innych celów związanych z popularyzacją tematyki rodzinnej; 

 nadesłane prace nie będą zwracane.  



7. TERMINY:  

Prace należy dostarczyć do dnia 15 maja 2019r. osobiście lub pocztą na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lwowska 16, 37–200 Przeworsk. 

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

 

8. OCENA i NAGRODY:  

Prace oceniane będą ze względu na: zgodność z tematyką i celami konkursu, 

walory estetyczne, oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania pracy. 

Oceny prac dokona 3-osobowa komisja powołana przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Przeworsku. Prace oceniane i nagradzane będą 

z zachowaniem podziału na grupy wiekowe. Zaplanowano nagrody dla laureatów 

konkursu za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

  

 

9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2019r. w czasie  

obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Moje serce dało Ci 

dom”. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu 7 czerwca 2019r. 

w Zajeździe „Borowik” w Gniewczynie Trynieckiej, podczas pikniku 

organizowanego dla dzieci z rodzin zastępczych i ich rodziców. 

  

 

10.  SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

Przekazanie pracy jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

organizacyjnych i promocyjnych imprezy.  

Wszelkich informacji udziela: Pani Józefa Kubrak – pracownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, tel. 16 649 09 10 lub 

e-mail: jkubrak@pcpr.przeworsk.pl 

 

 

 

 
 


