
 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 19/2021 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 w Nowym Dworze Gdańskim 
 z dnia 23 listopada 2021 roku 

 
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
pn. „Świąteczna kartka” 

 
I. Temat konkursu: „Świąteczna kartka” 

II. Cel konkursu:  
1. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły.  
2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami 

plastycznymi.  
3. Przedstawienie przez wychowanków pieczy zastępczej swoich umiejętności 

manualnych w zakresie wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej.  
4. Promowanie tradycji bożonarodzeniowych.  

III. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim. 

IV. Uczestnicy: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia 

przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu nowodworskiego. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: 

• do lat 6; 
• 7-12 lat; 
• 13-18 lat. 

V. Założenia organizacyjne konkursu: 
1. Zadaniem uczestników konkursu  jest SAMODZIELNE wykonanie kartki 

bożonarodzeniowej dowolnymi płaskimi technikami plastycznymi (rysowanie, 
malowanie, wyklejanie, wydzieranie, papierowy kolaż).  

2. Autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być tylko 1 osoba. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę.  
4. Maksymalny format pracy to A5. 
5. Każda kartka musi mieć pozostawiony niezapisany środek.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów, tj, wykonanych z elementów przestrzennych typu 
modelina, plastelina, kasze, makarony itp.  

VI. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Ogłoszenie konkursu nastąpi 23 listopada 2021 r. 
2. Informacje dotyczące konkursu 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 10 grudnia 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 8.00-16.00 lub drogą 
pocztową (liczy się data wpływu do PCPR).  

5. Prace złożone po terminie określonym w rozdz. 6 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. Organizator rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac  
w każdej z kategorii wiekowych.  

8. Komisja konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu nagród do dnia 15 grudnia 
2021r.  

9. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień. 
10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna, w sytuacji spornej 

decyduje zdanie Przewodniczącego Komisji. 
VII. Nagrody: 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla wygranych w kategoriach 
wiekowych do lat 6 oraz 7-12 lat.  

2. Nagrodzeni w kategorii wiekowej 13-18 lat otrzymają nagrodę w formie karty 
podarunkowej. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom. 
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 oraz za 

pośrednictwem mediów społecznościowych Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.  

VIII. Prawa organizatora do prac konkursowych: 
1. Zgłoszenie prac plastycznych (kartek świątecznych) do konkursu jest równoznaczne                               

z przekazaniem na rzecz organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz do publikacji                                        
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie. 

2. Nadesłane kartki świąteczne mogą zostać przekazane wraz z życzeniami do instytucji 
współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 
Gdańskim.  

 
IX. Postanowienia końcowe: 

1. W związku z koniecznością uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestników konkursu wymagane jest dołączenie do pracy RODO (załącznik do 
regulaminu). 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu  
w dowolnym czasie jego trwania. 

3. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu organizator będzie informował 
na bieżąco na stronie internetowej www.pcprndg.pl  

 
 
 

http://www.pcprndg.pl/

