
Regulamin konkursu plastycznego  

„Źródło mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY” 

pod honorowym patronatem Burmistrza Olecko 

 

1.Organizator: Zespół Interdyscyplinarny w Olecku  

2.Cele 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 Gminie Olecko na lata 2019 – 2025.  

Realizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny w Olecku i Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział w Olecku, 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII uczęszczający do szkół 

podstawowych z terenu miasta i gminy Olecko. 

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A3, przy wykorzystaniu dowolnych 

technik (farby olejne, plakatowe, akwarela, ołówek)  

Tematyka prac: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE. 

4.  Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. 

5. Placówka szkolna potwierdza udział ucznia w konkursie u koordynatora konkursu  

Pani Barbara Fiećko, e.fiecko@mops.olecko.pl, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku. 

6. Konkurs trwa od 10 kwietnia 2020r. do 20 maja 2020r. 

7.Konkurs składa się z dwóch etapów: 

Etap I 

Przeprowadzą szkoły wyrażające chęć przystąpienia do konkursu 

Każda szkoła może wytypować w jednej kategorii wiekowej maksymalnie 3 prace. 

Czas trwania  konkursu 10.04.2020r. – 15.05.2020r. 

Spośród prac zgłoszonych do II etapu, członkowie komisji szkolnych prześlą lub dostarczą 

osobiście do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Elżbiety Chomicz, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej,19 – 400 Olecko, ul. Kolejowa 31 (pokój nr 14, I piętro) do dnia 

10 maja  2020r. W przypadku prac przesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. 

mailto:e.fiecko@mops.olecko.pl


Etap II 

Przeprowadzają organizatorzy konkursu oraz osoby powołane do komisji konkursowej, które 

oceniać będą prace w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria -uczniowie ze szkół podstawowych klasa I-IV  

II kategoria-uczniowie ze szkół podstawowych klasa V –VIII  

W każdej kategorii przewidziane są trzy nagrody  (I, II, I II miejsce) oraz wyróżnienia. 

Kryteria oceny prac konkursowych dotyczyć będą w szczególności: 

zgodności pracy z tematyką, 

inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki, 

ogólnego wrażenia estetycznego. 

Wyniki i nagrodzone w konkursie prace będą zamieszczone na stronie internetowej MOPS  

w Olecku oraz zaprezentowane     na wystawie w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury 

Garbate”, PCWE/Bibliotece Pedagogicznej w Olecku oraz świetlicy TPD „Puchatek” 

 w Olecku”. 

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

 Imię i nazwisko autora  

 Wiek, klasa 

Pełna nazwa szkoły 

 Dopisek: Konkurs plastyczny – „Źródło mojej mocy – to rodzina bez przemocy”  

Do dostarczonych prac należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa, stanowiącą 

załącznik nr 1 do Regulaminu i oświadczenia stanowiące załącznik nr 2. 

9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: 

10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez koordynatora o miejscu i terminie 

wręczenia nagród. 

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

zwrotowi. 

12. Decydując się na udział w konkursie uczestnik wyraża akceptację niniejszego 

regulaminu. 

14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac 

konkursowych w celach edukacyjnych, profilaktycznych i 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 

Olecko, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Olecku. 

 


