
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA WYKONANIE PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO

POD HASŁEM „PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY W RODZINIE”

§ 1.

Organizatorzy konkursu

konkurs organizowany jest przez zespół interdyscyplinarny w Rzekuniu. konkurs jest jednym z działań 

realizowanych  w  ramach  Programu  przeciwdziałania   przemocy  w  rodzinie   oraz  ochrony  ofiar 

przemocy w rodzinie w gminie Rzekuń na lata 2012 – 2015.

§ 2.

Cel konkursu

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Celem  konkursu  jest  podnoszenie  świadomości  dzieci  i  młodzieży  na  temat  negatywnych 

konsekwencji wynikających z występowania przemocy.

§ 3.

Uczestnicy

1. Uczestnikami  konkursu  mogą  być  wyłącznie  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjów 

z gminy Rzekuń.

2. Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:

− kategoria  obejmująca uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – praca indywidualna.

§ 4.

Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie plakatu związanego 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

2. Plakat powinien zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.

3. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką.

4. Autor projektu sam decyduje o treści  umieszczonej na plakacie.

5. Do  konkursu  zakwalifikowane  zostaną  tylko  prace  własnego  autorstwa.  Do  każdej  pracy 

powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: 

Praca indywidualna – imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, dane szkoły, tytuł pracy, imię 

i nazwisko wychowawcy/nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca (Załącznik do 

Regulaminu).

6. Konkurs rozpoczyna się od dnia 16 stycznia 2012 r., a kończy 29 lutego 2011 r.

7. Prace  z  poszczególnych  szkół  przekazane  zostaną  do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 

Rzekuniu za pośrednictwem wyznaczonego przez Dyrektora każdej szkoły pracownika.



8. Prace dostarczone organizatorowi po 29 lutego 2011 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace 

konkursowe.

9. Prace należy złożyć do 29 lutego 2011 r. do godziny 10.00 u  p. Anety Bloch w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

§ 5

Przebieg konkursu

1. Prace konkursowe ocenią członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Rzekuniu.

2. Komisja oceniać będzie:

− zawartość merytoryczną,

− kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

− formę estetyczną pracy.

3. Nagroda   przyznana zostanie  za  zajęcie  I  miejsca  spośród  uczniów szkół  podstawowych 

i gimnazjów.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 23 marca 2012 r.

6. Nagrodzony  autor  pracy  zostanie  poinformowani  o  wynikach  konkursu  za  pośrednictwem 

szkoły.  Informacja  o  wygranym  konkursie  umieszczona  zostanie  na  stronie  internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu http://www.rzekun.pl/ops .

§ 6.

Uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu 

i  mogą  zostać  wykorzystane  w  działaniach  informacyjno-edukacyjnych  na  terenie  Gminy 

Rzekuń. 

3. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  pełnię  praw autorskich  na wszystkich  polach  eksploatacji 

do prac zgłoszonych do konkursu.

4. Szczegółowych informacji  o konkursie udzielać będzie p. Aneta Bloch w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w  Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1b  w  godzina  od  7.15  do  15.15  w  pokoju  nr  1,  

nr telefonu 29 76 17 395.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych 

w celach reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych 

wydawnictwach).

http://www.rzekun.pl/ops

