
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

 „Mój najbliższy świat – rodzina i dom” 

 

Organizator: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2. 

Cele konkursu: 

 Kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną w trakcie wyrażania swoich przeżyć                   

w pracy plastycznej. 

 Promowanie wartości rodzinnych.  

 Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.  

 Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.  

Uczestnicy: 

Dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy Kleszczów: 

- dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli 

- uczniowie szkół podstawowych z kl. I- VI 

Informacje organizacyjne: 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 10.05.2021-21.05.2021. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat: „Mój najbliższy 

świat – rodzina i dom”. 

3. Technika dowolna. 

4. Format pracy A4. 

5. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu tylko jedną pracę plastyczną z opisaną  

i przyklejoną na odwrocie metryczką (  metryczka- poniżej regulaminu). 

6. Pracę składamy do dnia 21.05.2021 do godziny 15.00 do siedziby Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kleszczowie lub w sekretariatach  placówek oświatowych: Szkoły 

Podstawowej w Kleszczowie, Szkoły Podstawowej w Łękińsku, Przedszkola w 

Kleszczowie, Przedszkola w Łękińsku, Przedszkola w Łuszczanowicach. 

7. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną 28.05.2021 na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej- www.gops.bip.kleszczow.pl, w zakładce Zespół 

Interdyscyplinarny. 

8. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 

 

http://www.gops.bip.kleszczow.pl/


W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a) Pomysłowość w ujęciu tematu i estetyka wykonania pracy; 

b) Samodzielność wykonanej pracy; 

c) Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. 

 

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: 

I- Dzieci 5 i 6 letnie z przedszkoli; 

II- Uczniowie kl. I-III szkół podstawowych; 

III- Uczniowie IV- VI szkół podstawowych.  

W każdej kategorii konkursowej Komisja przyzna nagrodę za I, II, III miejsce. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

Organizator poinformuje laureatów konkursu o warunkach odbioru nagrody telefonicznie. 

9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

Spełnienie warunków konkursu, oznacza akceptację Regulaminu Konkursu. 

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika 

zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej 

www.gops.bip.kleszczow.pl 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

12. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. 

13. Niniejszy regulamin jest jawny i zostanie przekazany do jednostek zaproszonych do 

udziału w konkursie. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gops.bip.kleszczow.pl/


Metryczka do pracy. 

Konkurs plastyczny „Mój najbliższy świat – rodzina i dom” 

” 

( wypełniamy drukowanymi literami ) 

Dane uczestnika: 

 ( imię i nazwisko )   

 

Wiek/ klasa  

 

 

Placówka oświatowa  

 

 

Numer kontaktowy  

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym pt. „Mój najbliższy 

świat – rodzina i dom” oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. 

U. Nr 133, z późn. zm.). 

 

 

............................................... 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


