
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2021    
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            

w Nowym Dworze Gdańskim                                                                                                                                                                                                                                    
w sprawie  realizacji konkursu plastycznego 

promującego rodzicielstwo zastępcze 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ PROMUJĄCĄ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE 

 pt. „RODZINA ZASTĘPCZA – BEZPIECZNY DOM” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

II. CELE KONKURSU  

1. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie rodzicielstwa zastępczego. Prace plastyczne mają 

odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować pozytywny wizerunek pieczy 

zastępczej. 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia z terenu powiatu nowodworskiego z podziałem na grupy 

wiekowe: 

 - I grupa do 6 roku życia 

 - II grupa od 7 do 10 roku życia  

 - III grupa od 11 do 15 roku życia 

 - IV grupa od 16 do 18 roku życia  

IV. FORMA PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

1. Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna być wykonana dowolną techniką płaską na 

kartce formatu A3.  

2. Na odwrocie pracy powinny być zapisane następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek  

i dane do kontaktu.  

3. W związku z koniecznością uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej klauzul podpisanych przez rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.  

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie będzie oceniać prac, które nie spełnią ww. warunków.  

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę.  

6. Prace mogą być nadsyłane indywidualnie przez uczestników lub dostarczone osobiście do siedziby 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 

V. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi dnia 23 kwietnia 2021 r.  

2. Informacje dotyczące konkursu oraz założeń rodzicielstwa zastępczego zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

3. Uczestnicy konkursu składają prace zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie 

do dnia 21 maja 2021 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do PCPR). 

4. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPR ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór 

Gdański, w godzinach 7.00 – 15.00 w środy od 8.00-16.00 lub wysłać Pocztą Polską (liczy się data 

wpływu do PCPR). 



 

 

5. Prace złożone po terminie określonym w rozdz. 5 pkt. 3 nie będą brały udziału w konkursie i w ciągu 

tygodnia uczestnicy będą mogli je odebrać z siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po tym 

czasie zostaną zniszczone.  

6. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową w składzie określonym przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech 

prac w czterech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku do 6 roku życia, od 7 do 10 roku życia,  

od 11 do 15 roku życia, od 16 do 18 roku życia. 

8. Komisja konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu nagród do dnia 28 maja 2021 r.  

9. Organizator konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu powiadomi telefonicznie laureatów i ich 

opiekunów o jego wynikach. Wyniki zostaną umieszczone także na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

VI. NAGRODY  

1. Nagrodą dla laureatów są m.in. nagrody rzeczowe, karty podarunkowe.  

2. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac  

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i upominek.   

4. O terminie i sposobie wręczenia nagród Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poinformuje po 

rozstrzygnięciu konkursu.  

5. Informacje o laureatach konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

VII. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH  

1. Prace konkursowe złożone w terminie określonym w rozdz. 5 pkt. 3 stają się własnością Organizatora 

konkursu i nie podlegają zwrotowi.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi 

w ramach ustawy o prawie autorskim.  

3. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do rozpowszechniania idei rodzicielstwa zastępczego.   

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym okresie 

jego trwania. 

3. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu organizator będzie informował na bieżąco na 

stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 


