
Regulamin konkursu plastycznego 

„Środki psychoaktywne? Ja mówię NIE” 

 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie w ramach realizacji 

projektu „Radość życia” i jest przeznaczony dla dzieci z klasy I-VII podstawowej 

oraz II- III klasy gimnazjum. 

 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie w Pszowie 

ul. Boh.Westerplatte 1 

44-370 Pszów 

 

CELE KONKURSU: 

 zwiększenie znajomości skutków stosowania środków psychoaktywnych 

 zwiększenie wiedzy na temat środków , które zagrażają życiu 

 pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników 

 wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej 

 wyrabianie poczucia estetyki w pracy 

 inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. 

 popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    

plastycznych 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I- VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjum 

miasta Pszów i trwa od 09.10.17 do 31.10.2017r. 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej lecz nie 

przestrzennej technice. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę. 

2. Temat pracy: „ Środki psychoaktywne? Ja mówię NIE” 

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 

techniką, wcześniej nieopublikowanymi. 

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię 

i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora                    



z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu 

realizowanego w ramach projektu „Radość życia” oraz do późniejszego sprawozdania 

z konkursu. 

7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 

ewentualnej nagrody. 

 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Z przekazanych prac wyłonieni zostaną laureaci konkursu. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. 

3. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas 

konkursu miejskiej Szansy na Sukces „Gniazdo Sukcesu”, o którego terminie zostaną 

poinformowane szkoły. 

4. Nagrody(I,II,IIImiejsce) przydzielone zostaną w trzech kategoriach I: I- III klasa 

szkoła podstawowa, II: IV-VIIklasa szkoła podstawowa, III:  II-III klasa gimnazjum. 

5. Powołane jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo 

do nieprzyznania nagród. 

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

Postanowienia końcowe: 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na 

opublikowanie fotografii prac na stronie fb Świetlicy Opiekuńczej Gniazdo. 

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich 

polach eksploatacji. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 

Pracę konkursową należy zabezpieczyć oraz czytelnie opisać wg wzoru:  

imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, numer telefonu rodzica/opiekuna, nazwisko 

nauczyciela lub opiekuna prowadzącego 



 

 

TERMINY: 

Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 31.10.2017r. do siedziby Stowarzyszenia 

Pomóżmy Sobie/Świetlica Opiekuńcza Gniazdo ul.Boh.Westerplatte 1 44-370Pszów                   

w godz. 14.30-17.30 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. 

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 regulaminu. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt  

z p. Joanna Pawełek w godzinach otwarcia Świetlicy Opiekuńczej Gniazdo tj. 14.30-17.30 


