REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„STOP PRZEMOCY”
organizowanego przez
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE przy GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOLNIE
§1
1. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na lata 2016-2020.
2. Realizatorem konkursu jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.
§2
CELE KONKURSU
 Eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.
 Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka.
 Podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych
konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, rodzinnej,
sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych).
 Pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.
 Rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno zwanej
dalej „Uczestnikami”,
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionej i podpisanej Karty
Zgłoszenia zawierającego dane osobowe uczestnika oraz wymagane zgody rodzica/ opiekuna
prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach
drukowanych i elektronicznych (strona internetowa Organizatora) oraz publiczną prezentację
prac.
3. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi;
zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do
nich na rzecz Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
reprodukowania prac konkursowych w celach edukacyjnych, profilaktycznych, promocyjnych
w prasie, mediach, itp.

§5
FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ
1. Praca powinna podejmować tematykę zawarta w tytule i celach konkursu.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie
będą oceniane.
3. Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4.
4. Technika wykonania pracy jest dowolna (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, witraż,
akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne).
5. Praca może zawierać adekwatne do tematyki hasła/rymowanki.
6. Przesłane prace powinny zostać opisane zgodnie z instrukcją – na odwrocie pracy:
 Imię i nazwisko autora
 Pełna nazwa placówki szkolnej
 Klasa
7. Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby GOPS w Kolnie do
dnia 30.11.2020 r. (Prace plastyczne złożone po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie).
8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje
komisję konkursową.
2. Komisja oceni prace w trzech kategoriach wiekowych:
 I kategoria wiekowa: Klasy I-III
 II kategoria wiekowa: Klasy IV-VI
 III kategoria wiekowa: Klasy VII-VII
3. Kryteria oceny prac:
a) zgodność z tematyką i celem konkursu (0-10 pkt),
b) estetyka wykonania pracy (0- 10 pkt),
c) oryginalność (0-10 pkt).
4. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi dnia 02.12.2020 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do
wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
http://gops.gminakolno.pl do dnia 13.11.2020 r. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni
o wynikach postępowania konkursowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
5. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną
zakwalifikowane do nagród głównych. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne
i nieodwołalne.
6. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. W zależności
od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego
podziału nagród.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani też na równowartość pieniężną.
8. Nagrody dla laureatów będą do odebrania w siedzibie Organizatora, ul. Sienkiewicza 5,
18-500 Kolno

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulamin
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www. gops.gminakolno.pl
3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 86 262 30 71,
e-mail: m.baldyga@gminakolno.pl bądź osobiście w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno.

