
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „STOP PRZEMOCY- REAGUJ 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Usług Społecznych w Resku. 

2. Konkurs organizowany jest w związku z obchodzonym 19 listopada 

Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.  

 

II. Zasady uczestnictwa  

 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu gminy 

Resko. 

2. Temat pracy: „Stop przemocy- reaguj nie bądź obojętny”. 

3. Praca musi być wykonana samodzielnie, na kartce z bloku technicznego A3, dowolną 

techniką płaską (farby, kredki, pastele, wyklejanka itp.). 

4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 

5. Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. 

6. Do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa podpisaną przez rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka. 

7. Karty dostępne są na stronie organizatora. 

8. Dane osobowe uczestników wykorzystane będą wyłącznie do celów konkursu i nie 

będą udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania wszystkich prac i ich 

późniejszego nieodpłatnego wykorzystania do celów informacyjno- edukacyjnych 

oraz publikacji zdjęć, imion i nazwisk laureatów. 

 

III. Czas trwania: od 8.11.2021 r. do 29.11.2021 r. 

 

1. Prace wraz z podpisaną kartą uczestnictwa należy złożyć do 29.11.2021 r. 

w budynku Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku przy 

ul. Bohaterów Monte Cassino 9. 

 



 

 

IV. Kryteria oceny 

 

1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja. 

2. Ocenie podlegać będzie estetyka i zgodność z tematem oraz samodzielność 

i oryginalność. 

3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie lub zostaną 

dostarczone po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w gablocie przy Urzędzie Miejskim 

w Resku. 

5. Decyzja Komisji jest niepodważalna. 

 

V. Nagrody dla laureatów 

 

1. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów 

(I, II, III miejsce). 

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 

i profilu społecznościowym organizatora. 

 

 

 


