Regulamin konkursu plastycznego
pt. „STOP przemocy w rodzinie!” 2015

1. Konkurs odbywa się w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Długołęce pn. „Poczuj w sobie moc! – tworzenie systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w gminie Długołęka”.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Długołęka,
którzy wykonają prace indywidualne.
3. Tematyka konkursu
Prace powinny obrazować pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się
przemocy w rodzinie, wyrażania dezaprobaty wobec przemocy w rodzinie oraz promowania
odpowiednich wzorców życia rodzinnego.
4. Założenia organizacyjne:
- warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną:
rysowanie, malowanie,
- prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi
- każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, w formacie nie większym niż A3,
- w konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich
- każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów
swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce oraz Gminy Długołęka).
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://gopsdlugoleka.pl/
7. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadomieni
telefonicznie za pośrednictwem szkoły
8. Termin nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 16 października 2015r. na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
Długołęka, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków
z dopiskiem „Konkurs plastyczny STOP przemocy w rodzinie!”
10. Ocena prac i nagrody
Prace będą oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych
- kategoria: klasy I-III szkół podstawowych
- kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych
- kategoria: klasy I-III gimnazjów
Prace będzie oceniać 3-osobowa Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
11. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów.

