
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO 
pt. JA I MOJE HOBBY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ 
NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

w ramach XII PIKNIKU RODZINNEGO

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

§ 2 
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
3. Rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych.
4. Trening autoprezentacji podczas ukazywania swojego hobby.

§ 3
Zasady Uczestnictwa

1.  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej na terenie
powiatu zawierciańskiego 
-  Pracę należy wykonać indywidualnie: 
a) wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci opiekunów
b) wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2.  Praca powinna być wykonana na papierze lub brystolu w formacie A2 i mieć formę plakatu.
3. Do konkursu dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką plastyczną (np. akwarela, ołówek,
wyklejanka, szkic, kredka, farba).
4. Praca powinna dotyczyć tematyki związanej ze swoim hobby oraz powinna być podpisana na
odwrocie przez wykonawcę.
5. Opiekunowie osób małoletnich biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez  Organizatora  Konkursu  danych  osobowych  i  dziecka  na  załączniku  nr  1  niniejszego
Regulaminu (na podstawie art.  6 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanej dalej RODO).
6.  Prace  należy  dostarczyć  do  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Zawierciu
do dnia 17 czerwca (poniedziałek) 2019r. do godz. 16.00, pokój nr.12.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji oraz dysponowania pracami biorących udział
w konkursie. Prace nie podlegają zwrotowi.
8. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 



§ 4
Ocena Prac

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa wg następujących kryteriów:
- estetyka wykonanej pracy,
- oryginalność, pomysłowość,
- zgodność pracy z tematem i celami konkursu, 
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
- walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 22 czerwca 2019r. podczas XII
Pikniku Rodzinnego.

§ 6
Nagrody

Prace oceniane i nagradzane będą z zachowaniem podziału na rodzinną i instytucjonalną pieczę
zastępczą.  Zaplanowano  nagrody  dla  laureatów  konkursu  za  zajęcie  I,  II  i  III  miejsca
w powyższych grupach. Istnieje możliwość przyznania nagród dla autorów wyróżnionych prac.

§ 7
Postanowienia końcowe

Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej tut. Centrum.

Kontakt  w  sprawie:  koordynatorzy rodzinnej  pieczy zastępczej  Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zawierciu

Załącznik:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.


