
Regulamin konkursu plastycznego i multimedialnego organizowanego przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz Sołtysa i  radę sołecką  sołectwa

Sławoborze w ramach projektu socjalnego 

„ Wolny wybór – lepsze życie, czyli jak żyć bez przemocy, 

uzależnień i innych zagrożeń” .

1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

oraz Sołtys i rada sołecka sołectwa Sławoborze.

2. Cel konkursu:  Głównym celem projektu jest uświadomienie młodych ludzi o skali problemu

jakim jest  cyberprzemoc i  używki wpływające  destrukcyjnie  na organizm człowieka a  także

zaproponowanie  i  zachęcanie  młodzieży  do  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego

przedstawionego w formie plastycznej i multimedialnej.

3. Termin i miejsce nadesłania prac:  Prace należy składać w siedzibie Ośrodka, w terminie od

02.10.2020r.  do 21.10.2020r.  do godz.14:30 lub  wysłać na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej  ul.  Leśna  1A,  78-314  Sławoborze  z  dopiskiem  „Konkurs  plastyczny  i

multimedialny”.

4. Adresaci  konkursu:  Uczestnikiem  konkursu  może  być  każdy  uczeń  szkół  podstawowych

z terenu Gminy Sławoborze. Konkurs przewiduje podział na 3 kategorie:

 kategoria I – dzieci w wieku od 7 do 10 lat

 kategoria II – młodzież w wieku od 11 do 14 lat

 kategoria III – konkurs multimedialny – jak spędzić wolny czas bez smartfonów, tabletów,

konsoli i komputera – krótka prezentacja lub filmik – dzieci i młodzież do 14 lat.

5. Zasady konkursu: Uczestnik w ramach konkursu wykona samodzielnie jedną pracę plastyczną

lub multimedialną. Praca musi nawiązywać do tytułu konkursu. Praca plastyczna może zostać

wykonana dowolną techniką (farby, kredki, wycinanki, wydzieranki itp.), w formacie A4, A3,

trójwymiarowo itp. Każda praca plastyczna na odwrocie powinna zawierać dane uczestnika, tj.

imię i nazwisko oraz wiek uczestnika. Praca multimedialna może być w formie prezentacji w

PowerPoint  bądź  podobnej  (np.  Impress,  itp.)  lub  w  formie  krótkiego  filmiku  nie

przekraczającego 2 min. Prace multimedialne powinny być zgrane na płytę CD, którą należy

podpisać imieniem, nazwiskiem oraz należy podać wiek autora pracy.   Do każdej pracy należy

dołączyć  formularz  zgłoszeniowy  podpisany przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego,  a  w

przypadku  osób,  które  ukończyły  13  rok  życia  formularz  dodatkowo  podpisuje  uczestnik

konkursu.  Prace bez załączonego i podpisanego dokumentu nie będą brane pod ocenę komisji.



Organizator  konkursu  ma  prawo  odrzucić  prace  niezgodne  z  Regulaminem,  odbiegające  od

tematu i takie, które będą naruszały zasady etyczne. Udział w konkursie jest bezpłatny

6. Zasady  oceny  prac  i  przyznawania  nagród:  Komisja  konkursowa  powołana  przez

organizatorów oceniać będzie prace w 3 kategoriach: 

I kategoria – dzieci w wieku od 7 do 10 lat,

II kategoria – młodzież w wieku od 11 do 14 lat,

III kategoria – konkurs multimedialny dla dzieci i młodzieży do 14 lat. 

W każdej  kategorii  Komisja  konkursowa przyzna nagrody rzeczowe i  dyplomy za I,  II  i  III

miejsce. 

Ocena  pracy  konkursowej  plastycznej  dotyczyć  będzie  w  szczególności  staranności  

i  samodzielności  wykonania,  atrakcyjności  plastycznej  pracy  oraz  zgodności  pracy  z  hasłem

przewodnim  konkursu.  Ocena  prac  multimedialnych  dotyczyć  będzie  samodzielności

wykonania, pomysłowości oraz zgodności z hasłem przewodnim konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.10.2020r. Wyniki konkursu i nagrodzone prace  biorące

udział  w konkursie  będą  zamieszczone  na  stronie  internetowej  GOPS oraz  profilu  Sołectwa

Sławoborze. Nagrody zostaną wręczone w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie, o

którym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

7. Postanowienia końcowe.  Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  na

stronie  internetowej  www.gops.slawoborze.pl oraz  w  siedzibie  Ośrodka.   Nadesłane  prace

konkursowe i formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. W sprawach nieuregulowanych

w niniejszym Regulaminie  rozstrzyga Organizator.  Nagrody i  dyplomy finansowane będą ze

środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

http://www.gops.slawoborze.pl/

