
 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pn. „ RODZINA MA MOC”. 

 

§ 1 

Jeżeli w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) „organizatorze” – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Brzesku; 

2) „uczestniku” – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej                  

na terenie Powiatu Brzeskiego; 

3) „regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 

4) „konkursie” - należy przez to rozumieć konkurs plastyczny; 

5) pracy konkursowej – należy przez to rozumieć pracę plastyczną w formie plakatu, formatu 

A3, wykonanego dowolną techniką 

§ 2 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac konkursowych promujących pozytywny 

wizerunek rodziny. 

 

 



§ 3 

Każdy uczestnik może złożyć w konkursie tylko jedną pracę konkursową przygotowaną przez 

siebie lub ze swoim udziałem, stosownie do § 4, z dołączoną metryczką (załącznik 1                        

do regulaminu) oraz klauzulą informacyjną (załącznik 2 do regulaminu)  

§ 4 

Dopuszczane jest wspólne przygotowanie pracy konkursowej przez zespoły 2 lub 3 osobowe, 

pod warunkiem, że każdy z członków zespołu spełnia wymogi uczestnika z danej kategorii 

wiekowej, o której mowa w § 7. Dopuszczalne jest w szczególności tworzenie zespołów                      

z udziałem uczniów różnych klas i szkół.  

§ 5 

Status uczestnika ustalany jest na dzień złożenia pracy konkursowej.  

§ 6 

Prace powinny być podpisane przez uczestnika (uczestników) na odwrotnej stronie.  

§ 7 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech  kategoriach wiekowych: 

a) dla uczniów klas I-III 

b) dla uczniów klas IV-VI 

c) dla uczniów klas VII-VIII 

§ 8 

Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody. 

§ 9 

Prace przyjmowane będą w okresie od 07.12.2021 r. do 20.12.2021 r. do godz. 15.00                  

w siedzibie organizatora (Brzesko, ul. Piastowska 2 B). Dopuszczalne jest wysłanie pracy 

konkursowej pocztą, jednakże decyduje data wpływu do siedziby organizatora.  

 



§ 10 

Konkurs rozstrzygać będzie jury powoływane przez organizatora. Decyzja jury jest 

ostateczna. 

§ 11 

Prace konkursowe nie spełniające wymogów regulaminu lub nadesłane po terminie, będą 

odrzucane.  

§ 12 

Przedmiotem oceny będzie pomysłowość oraz staranność wykonania pracy.  

§ 13 

Wszystkie prace konkursowe, nie odrzucone zgodnie z § 11 mogą być powielane                               

i publikowanie przez organizatora na dowolnych polach eksploatacji, w szczególności                    

na stronie internetowej organizatora (www.pcprbrzesko.pl) oraz w jego siedzibie. 

§ 14 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.12.2021 r. 

§ 15 

Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany regulaminu do dnia rozstrzygnięcia konkursu (zmiana będzie publikowana                     

na stronie internetowej organizatora); 

2) prawa do wyłącznej, wiążącej interpretacji regulaminu; 

3) weryfikacji prawdziwości danych podanych  przez uczestników. 

§ 16 

Nadesłane prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

publikowania i powielania 

 

 


