
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

,,Źródłem mojej mocy jest RODZINA BEZ PRZEMOCY” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice Górne. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice Górne na lata 

2021-2022. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

• zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy, 

• pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, 

• kształtowanie wśród młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, 

• podnoszenie świadomości i wrażliwości młodzieży na temat negatywnych 

konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy w rodzinie, 

• kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności uczestników 

konkursu. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy 

Wadowice Górne. 

 



§ 4 

Prace konkursowe 

 

1. Praca powinna podejmować tematykę zawartą w tytule i celach konkursu. 

2. Technika wykonania pracy jest dowolna (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, 

witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne) 

3. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A3 

4. Praca może zawierać adekwatne do tematyki hasła/rymowanki. 

5. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa. Prace zbiorowe nie 

będą oceniane. 

6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:  

Praca indywidualna – imię i nazwisko autora pracy, klasa i szkoła 

oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica, bądź opiekuna prawnego) o prawie 

do wykorzystania pracy plastycznej na potrzeby promocji prowadzonej kampanii społecznej 

mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jak również zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

7. Konkurs rozpoczyna się od dnia 7 grudnia 2022 r., a kończy 19 grudnia 2022 r. 

8. Prace ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wadowice Górne przekazane zostaną do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych za pośrednictwem 

wyznaczonego przez Dyrektora szkoły pracownika. 

9. Prace należy złożyć do 19 grudnia 2022 r. do godziny 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wadowicach Górnych pok. nr 1. 

10. Prace dostarczone organizatorowi po 19 grudnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone jako 

prace konkursowe. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

Prace konkursowe ocenią przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego. Nagrody główne 

przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca spośród wszystkich uczniów klas IV-VI 

z terenu Gminy Wadowice Górne. Dodatkowo mogą zostać przyznane wyróżnienia, za które 

również przewidywane są nagrody oraz dyplomy. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną 

pracę. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 21 grudnia 2022r. Przewodniczący ZI 

poinformuje dyrektorów szkół o wynikach konkursu i przekaże nagrody.  



Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Wadowice Górne oraz na FB Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wadowicach Górnych.  

 

§ 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 

Wadowice Górne. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

      Wadowice Górne, dnia ……………………… 

……………………………..... 

(imię nazwisko) 

……………………………… 

(adres) 

Oświadczenie 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego ………………………………… 

wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej, biorącej udział w konkursie plastycznym 

,,Źródłem mojej mocy jest RODZINA BEZ PRZEMOCY”, przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wadowicach Górnych na potrzeby promocji prowadzonej kampanii społecznej 

mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

………………………………….. 

     (data i podpis) 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z udziałem mojego dziecka w konkursie plastycznym ,,Źródłem mojej mocy jest 

RODZINA BEZ PRZEMOCY” niniejszym oświadczam, że: Zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich 

dzieci/mojego dziecka ……………………………………………………….. przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych na potrzeby promocji prowadzonej 

kampanii społecznej mającej na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   

 

.………………………………….. 

     (data i podpis) 

 


