
 

Regulamin 

konkursu „Razem przeciw przemocy” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nas Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „FAMLIA” z siedzibą przy 

ul. Łąkowej 33 w Drawsku Pomorskim, zwane dalej Organizatorem.  

2. Partnerem Organizatora jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy             

ul. Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim.  

3. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu drawskiego.  

4. Konkurs obejmuje przygotowanie plakatu promującego przeciwdziałanie przemocy.  

5. Prace konkursowe plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3, orientacja pozioma.  

6. Nie dopuszcza się prac przestrzennych, np. w formacie 3D, itd.  

7. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

8. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów szkół podstawowych i podpisane na odwrocie                         

z oznaczeniem imienia i nazwiska ucznia, klasy oraz nazwy szkoły podstawowej.  

9. Prace należy  złożyć  uczniowie klas 0-III do pani Marty Ustianowskiej,  uczniowie klas IV-VIII do nauczyciela 

plastyki pani Agnieszki Adamskiej  do dnia 26.10.2020r.  

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wraz z pracą konkursową załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

(załącznik nr 1).  

11. Prace będą przekazane przez szkołę do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 

Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20 78-500 Drawsko Pomorskie do dnia 30.10.2020 r. 

12. Nadesłane prace na konkurs stają się własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny 

„FAMILIA”.  

13. Ocenę prac dokona jury wybrane przez Organizatora konkursu.  

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.11.2020 r. a wyniki zostaną ogłoszone na stronie powiatu 

(www.powiatdrawski.pl) oraz na portalu Facebook na profilu Organizatora 

(https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Na-Rzecz-Wspierania-Dzieci-i-Rodziny-Familia-1896517850635832).  

15. Komisja konkursowa wyłoni 12 prac zwycięskich, które zostaną umieszczone na kalendarzach na rok 2021.  

16. Autorzy 12 zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

17. Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 30.11.2020r. w ustalonym przez organizatora terminie.  

18. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.  

 


