
 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO  

pn. „Małe szczęście w domu” 
  

Regulamin sporządzono w celu określenia zasad i kryteriów uczestnictwa w konkursie 

artystycznym. 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. Józefa Marka 9,  

34-600 Limanowa). 

 

II. CEL KONKURSU 

1. Wzrost wiedzy nt. dbania o rozwój pozytywnych zachowań w relacjach domowych. 

2. Rozbudzanie wśród uczestników konkursu potrzeby kreowania pozytywnych emocji, 

szczególnie szeroko pojętego szczęścia i radości w domu i rodzinie. 

3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i innych osób. 

4. Zachęcanie do niesienia pomocy innym współmieszkańcom. 

5. Rozwijanie poczucia empatii. 

6. Promowanie optymistycznych postaw, które bliskie są idei wyrażania sprzeciwu dla 

zachowań o charakterze przemocowym w rodzinie. 

 

III. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Konkurs obejmuje 4 kategorie wiekowe: 

1) Szkoły Podstawowe kl. I-III, 

2) Szkoły Podstawowe kl. IV- VI, 

3) Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII, 

4) Szkoły Ponadpodstawowe. 

3. Uczestnicy przygotowują pracę artystyczną o tematyce związanej z promocją postaw 

prospołecznych, dbania o relacje w domu. 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę artystyczną zwaną również 

„pracą”. 

5. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

6. Prace należy dostarczyć lub przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 

1) do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa 

Marka 9, 34-600 Limanowa, do dnia 21 listopada 2022 r., do godziny 14:00 (decyduje 

data wpływu) z adnotacją: Konkurs artystyczny pn.: „Małe szczęście w domu”. 

7. Praca powinna być opisana na oddzielnej kartce lub na odwrocie pracy imieniem  

i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły:  

(np: Piotr Nowak, klasa ….., nazwa szkoły: ……………). 

8. W przypadku ucznia do 18 r. ż. formularz zgłoszeniowy podpisuje uczeń i rodzic lub 

opiekun prawny. 



 

                                                                                     

 
9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie nagrodzonej pracy lub jej fragmentów oraz opublikowanie jego imienia, 

nazwiska, nazwy szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,  

w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie nagrodzonej pracy w celach promocyjnych 

i marketingowych. 

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie 

przesyłki. 

12. Nadesłanie/dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

13. Więcej informacji można uzyskać pod numer tel. 18 3337912. 

 
IV. KRYTERIA OCENY 

1. Praca powinna spełniać następujące kryteria: 

- format, technika, sposób i wykorzystanie materiałów – dowolne. Oceniane będą np.: 

prace plastyczne, techniczne (w przypadku prac technicznych format maksymalnie A4), 

-  zgodność pracy z tematyką konkursu, 

- treść zawarta w pracy ma prezentować pozytywne zachowania i relacje w domu, 

- twórcze i oryginalne ujęcie tematu, 

- estetyka wykonania pracy 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac odbiegających od tematu, 

nieczytelnych, wadliwych technicznie. 

 

V. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW  

1. Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa w składzie: 

1) Pani Wanda Marek – Przewodnicząca Komisji,  

2) Pani Karolina Paruch – Członek Komisji, 

3) Pani Bożena Biernat – Członek Komisji, 

4) Pani Joanna Kuźniacka – Członek Komisji, 

wyłoni zwycięzców oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Od postanowień Komisji nie przysługuje 

odwołanie.  

3. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

prac. Po przeprowadzeniu ww. czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Limanowej tj. www.pcpr-limanowa.pl  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2022 r. O terminie wręczenia 

nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

6. Udział w spotkaniu, na którym zostaną wręczone nagrody jest równoważny z wydaniem 

zgody na udostępnienie wizerunku. 

7. Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Naruszenie przez Uczestnika konkursu jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu 

upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę 

prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych. 

http://www.pcpr-limanowa.pl/


 

                                                                                     

 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także  

z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 


