
 

REGULAMIN 
Powiatowego konkursu plastycznego promującego Kampanię społeczną 

                  „B ĄDŹ  NA DZ I E J Ą  N A M IŁ ŚĆ ! ”  

Zostań rodziną zastępczą. 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie 

Patronat Honorowy: Jolanta Gonta - Starosta Sochaczewski 

 

Czas trwania: od 19 kwietnia 2021r  do 07 maja 2021r.  
 

Temat konkursu: Odczaruj dziecięcy świat – moja wizja rodziny zastępczej. 
 

Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej ukazującej Twoje wyobrażenie kochającej rodziny 

zastępczej. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

 

Uczestnikami konkursu są:  

• dzieci i młodzież z terenu powiatu sochaczewskiego w tym również dzieci przebywające w 

pieczy zastępczej na terenie powiatu sochaczewskiego wg następujących kategorii wiekowych:  

I kategoria – do lat 7,  

II kategoria – 8 – 12 lat, 

III kategoria – 13 – 18 lat  

 

III. CEL KONKURSU  

 

Głównym celem konkursu jest propagowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego, a 

prace mają ukazywać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować przychylny klimat wokół 

rodzinnej opieki zastępczej.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnicy konkursu składają prace wraz z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na udział w 

konkursie oraz klauzulę RODO do dnia 07 maja 2021r.  

a. osobiście do specjalnie przygotowanej skrzynki przy wejściu w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie  (budynek Starostwa, ul. Piłsudskiego 65) lub  

b. pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 

65, 96-500 Sochaczew z dopiskiem konkurs plastyczny „Odczaruj dziecięcy świat” 

(decyduje data wpływu) 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew 
tel.: 046 864-18-01, faks: 864-18-01 
e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl 
www.pcpr.powiatsochaczew.pl 
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Prace konkursowe złożone w wyżej określonym terminie stają się własnością organizatora i nie 

podlegają zwrotowi. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach 

ustawy o prawie autorskim, w tym m. in. powielania dowolnymi technikami, umieszczania w 

materiałach promocyjnych i edukacyjnych oraz na stronie internetowej.  

3) Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej.  

4) Prace złożone po terminie nie będą przyjmowane.  

 

V. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:  

1) Prace powinny być wykonane w formacie A4, dowolną techniką. Nie mogą być wcześniej 

publikowane lub przedstawiane w innych konkursach.  

2) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi.  

3) Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.  

 

4) Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:  

• imię i nazwisko autora,  

• adres zamieszkania, wiek uczestnika,  

• kontakt telefoniczny do rodzica lub opiekuna.  

5) Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową.  

6) Prace bez pełnych danych osobowych nie będą oceniane.  

 

VI. OCENA PRAC  

 

Każda nadesłana praca oceniana będzie pod względem: 

• zgodności z tematem konkursu 

• oryginalności 

• twórczego podejścia do tematu 

 

Oceny dokona jury powołane przez organizatora. 

 
 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

 

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 maja 2021 r.  

 

2) Organizator konkursu niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu powiadomi laureatów o wynikach 

konkursu, terminie i sposobie wręczania nagród. Wyniki zostaną umieszczone także na stronie 

internetowej oraz facebook’u PCPR Sochaczew.  

 

3) Nagrody główne oraz wyróżnienia w postaci kart podarunkowych zostaną przyznane w trzech 

kategoriach wiekowych: 
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I kategoria – do lat 7,  

II kategoria – 8 – 12 lat, 

III kategoria – 13 – 18 lat  

 

Przyznana zostanie również 1 nagroda specjalna ufundowana przez Starostę Sochaczewskiego. 

 

4) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

2) Zgłaszając się do udziału w konkursie uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.  

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym okresie jego 

trwania.  

4) O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu organizator będzie informował na bieżąco na 

stronie internetowej www.pcpr.powiatsochaczew.pl 

 

http://www.pcpr.powiatsochaczew.pl/

