
Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Głuszyca,

pn. „Mój dom – bezpieczny dom – dom bez przemocy”

§1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2020 oraz projektu socjalnego pn.: „Mój dom –
bezpieczny dom – dom bez przemocy” są Centrum Kultury-Miejska Biblioteka
Publiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

§2

Uczestnicy, miejsce oraz termin składania prac

1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie dzieci i młodzież zamieszkujące
teren gminy Głuszyca.
2. Kategorie wiekowe, w których można startować:
-kl. 0 – III SP
-kl. IV – VI
-kl. VII
-kl. II-III gimnazjum
3. Miejscem składania prac są szkoły z terenu Gminy Głuszyca, świetlice wiejskie
w Głuszycy Górnej, Kolcach, Sierpnicy, Grzmiącej oraz Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy.
4. Prace należy składać do 28 maja 2018 roku w/w miejscach.

§3

Tematyka konkursu

1. Tematem konkursu jest „Mój dom – bezpieczny dom – dom bez przemocy”.

§4

Zasady ogólne konkursu

1. Przedmiotem konkursu są prace wykonane techniką dowolną, w formacie nie



mniejszym niż A4.
2. W ocenie prac uwzględnione zostaną: kompozycja, pomysłowość oraz
oryginalność.
3. Prace należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem
wieku, klasy i nazwy szkoły oraz numeru kontaktowego do opiekuna. Należy także
wypełnić kartę zgłoszeniową.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 4 czerwca
2018 roku na boisku sportowym w Głuszycy.
5. Obecność autorów prac jest obowiązkowa.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
7. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem.

§5
Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda rzeczowa.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

§6

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu.

§7

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga ostatecznie organizator.
„Mój dom – bezpieczny dom – dom bez przemocy”



KONKURS PLASTYCZNY - KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko
…………………………………………………....................................................
Tytuł pracy
……………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika
…………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły, klasa
…………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy do opiekuna
………………………………………………………………………………….


