
Regulamin Konkursu Plastycznego 

pt. „ OPOWIEM CI BAJKĘ O ŚWIECIE BEZ PRZEMOCY”  

 
I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem Konkursu „Opowiem Ci bajkę o świecie bez przemocy” jest: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4 przy współpracy z Koalicją 

Przeciwdziałania Przemocy- Zespołem Interdyscyplinarnym w Wieprzu 

 

II. CEL: 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie     

i w szkole. 

2. Uwrażliwienie na zjawisko przemocy w grupie rówieśniczej i w rodzinie. 
3. Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 

4. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy. 

5. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze 

zjawiska przemocy. 

6. Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży. 

  
III. UCZESTNICY: 

1. Konkurs „Opowiem Ci bajkę o świecie bez przemocy” adresowany jest do uczniów szkół 

podstawowych na terenie Gminy Wieprz. 

2. Konkurs „Opowiem Ci bajkę o świecie bez przemocy” odbywa się w dwóch kategoriach: 

            I kat.- uczniowie klas 4-6 

            II kat.- uczniowie klas 7-8 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu „Opowiem Ci bajkę o świecie bez przemocy”  tylko 

jedną pracę, zgodną z tematem, wykonaną indywidualnie. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką w formie rysunku lub plakatu, w formacie A- 4 lub  

większym, bez prac przestrzennych. 

3. Praca powinna być podpisana na odwrocie w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie 

autora poprzez następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa. 

4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie 

i przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z Konkursem oraz wykorzystanie pracy do 

celów niekomercyjnej promocji działań Organizatora (załączniki). 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

1. Prace należy składać u Pedagoga Szkolnego lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, w terminie do 15.11.2021r. 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

1. Wyniki Konkursu „Opowiem Ci bajkę o świecie bez przemocy”  zostaną ogłoszone 

19.11.2021r.. Oceny przedłożonych prac dokona komisja. 

2. Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, najlepiej 

ilustrujące temat przewodni. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim: 

• dobór treści do tematu, 



• estetykę wykonania, 

• oryginalność i pomysłowość. 
 

 

VII.  NAGRODY: 

1. Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody w obydwu kategoriach: 

Za I miejsce- wrotki elektryczne i dyplom 

Za II miejsce- hulajnoga i dyplom 

Za III miejsce- smartband i dyplom 

 

 

 

 

 


