
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-INFORMATYCZNEGO 

„Nie bądź ofiarą-powiedz NIE przemocy” 

o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie – co zamiast przemocy? 

 

§ 1. 

Organizatorzy: 

 

1. Organizatorem konkursu „Nie bądź ofiarą-powiedz NIE przemocy” jest 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie we współpracy z GCKCziS 

w Rzezawie reprezentowanym przez świetlice i biblioteki wiejskie. 

2. Osoba do kontaktu: Patrycja Kowalska, Wiesław Gawor – Tel. 146858555 

 

§ 2. 

Cele konkursu: 

 

1. Zwrócenie uwagi na potrzebę przeciwdziałania przemocy,  
2. Uwrażliwienie na krzywdę innych i reagowanie w przypadku bycia 

świadkiem bądź ofiarą przemocy,  
3. Zwiększenie wiedzy na temat rodzajów przemocy i sposobach 

obrony przed nią,  
4. Wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy, 

5. Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez działalność twórczą. 

6. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji 

wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

§ 3. 

Adresaci konkursu: 

 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18 zamieszkujący na 

terenie Gminy Rzezawa.  
2. Uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę i podpis rodzica/opiekuna 

prawnego złożony na Karcie Zgłoszeń (do pobrania w GOPS, świetlicach, 

bibliotekach oraz na stronie (www.gops.rzezawa.pl) 
 
 

 

§ 4. 

Prace konkursowe i zasady udziału: 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Prace powinny posiadać jednego autora. 

3. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.  
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym oświadczeniem o posiadaniu pełni 

praw autorskich do pracy.  
  



5. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  
6. Oceniane będą tylko te prace, które nie brały wcześniej udziału w 

podobnych konkursach i nie były nigdzie publikowane.  
7. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prace w dowolnej 

formie: 

 Plastycznej w formacie A3 (materiał dowolny, np.: szkło, papier, karton, filc itp.), 

 Prezentacji komputerowej na płycie CD (np. animacji, rysunku, obróbki fotograficznej, 

prezentacji multimedialnej itp.). 
  

8. Prace muszą być poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Co zamiast przemocy?  
9. Prace niespełniające kryteriów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu.  
10. Ocena prac nastąpi przez powołane w tym celu jury konkursowe, 

a autorzy zwycięskich prac nagrodzeni. 
 
 

 

§ 5. 

Terminy: 

 

1. Prace należy składać do dnia 18.05.2018r. w świetlicach wiejskich na terenie 

Gminy Rzezawa wraz z Kartą zgłoszeniową (Zał. Nr 1 do Regulaminu). 

2. Zgromadzone prace przedstawiciel placówki (świetlicy) składa u 

organizatora do 21.05.2018 r.  
3. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w 

konkursie. 

 

4. Do dnia 28 maja 2018 r. komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II, 

III miejsca w każdej kategorii wiekowej, tj. Kategoria 1 – dzieci w 

wieku 0-10 lat, Kategoria 2 – dzieci w wieku 11-14 lat, Kategoria 3 – 

dzieci/młodzież w wieku 15-18 lat. 

 

 

§ 6. 

Prace oceniać będzie komisja w składzie: 

 

1. Pani Patrycja Kowalska – kierownik GOPS w Rzezawie. 

2. Pani Małgorzata Graczyk – kierownik GZOSiP w Rzezawie. 

3. Pani Renata Prokop – dyrektor GCKCziS. 

 

  



§ 7.  
Podczas oceny prac pod uwagę brane będą następujące 

kryteria: 

 

1. Zgodność pracy z tematyką konkursową. 

2. Oryginalne podejście do tematu i pomysł na pracę. 

3. Zgodność z regulaminem konkursu. 

4. Walory estetyczne pracy. 

5. Przekaz, jaki praca ze sobą niesie.  
 

§ 8. 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

1. Po zebraniu się jury konkursowego określonego w §6, nastąpi wyłonienie 

zwycięzców konkursu.  
2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 03 czerwca 2018 roku, 

podczas IV Gminnego Dnia Dziecka w Rzezawie. 
 
 

 

§ 9. 

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody: 

 

1. Za zajęcie I, II, III miejsca. 

2. Organizator może przyznać wyróżnienia. 
 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że nie narusza 

jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, jak również 

obowiązujących przepisów prawa oraz wyraża zgodę na wykorzystanie 

pracy przez organizatora do własnych celów promocyjnych, w tym do 

publikacji w Internecie.  
2. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacja warunków niniejszego 

Regulaminu.  
3. O wszystkich nieuregulowanych Regulaminem sprawach decyduje komisja 

konkursowa - jury. 

 

 

 

 

 


