
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 
z dnia 18 października 2021 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„PRZEMOCY MÓWIMY NIE” 

organizowanego przez 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY 

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

CEL KONKURSU:

- Zmotywowania do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających 
z występowania zjawiska przemocy w rodzinie,
- Promocja uzdolnionych autorów,

REGULAMIN KONKURSU
§ 1

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024. 
Realizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 
Tarnowskiej.

§ 2
UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu będą uczestnicy Placówki Wsparcia Dziennego „ Jutrzenka” dla dzieci 
i młodzieży w Dąbrowie Tarnowskiej edycja 2018, 2019, 2020.

§ 3
PRACE KONKURSOWE:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu 
związanego z profilaktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „ Przemocy mówimy nie”
2.Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A4, A3 dowolną techniką.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4.Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie.
5.Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na publikowanie 
plakatów i wizerunku uczestników.
6. Do każdej pracy powinna być załączona karta zgłoszeniowa zawierająca następujące dane:

• imię i nazwisko dziecka,
• wiek,
• adres zamieszkania;
• Dopisek: ”Konkurs plastyczny -  „PRZEMOCY MÓWIMY NIE”,
• imię i nazwisko rodzica, opiekuna,
• numer telefonu rodzica, opiekuna,



• oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica, bądź opiekuna prawnego) 
o wyrażeniu zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej w 
materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych 
formach utrwaleń,

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• zgoda na wykorzystanie wizerunku.

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU:

1. Prace konkursowe należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w 
Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 10.11.2021 r. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 
10.11.2021 r._Decyduje data wpływu pracy konkursowej.
2. Prace konkursowe ocenią Członkowie Komisji konkursowej.
3. Komisja oceniać będzie:
- zawartość merytoryczną,
- kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
- techniki wykonania,
- formę estetyczną pracy.
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom upominkowy.
5. Laureaci konkursu 1,2,3 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. O terminie rozdania nagród 
rodzice, opiekunowie prawni wyłonionych laureatów konkursu, zostaną poinformowani osobiście.

§ 5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

1. Po zatwierdzeniu protokołu z prac Komisji, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego będzie 
miało miejsce w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w 
Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 19.11.2021 r.
2. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mopsiwr.pl

§ 6
UWAGI KOŃCOWE:

1.Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
2.Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac 
zgłoszonych do konkursu.
4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu.
5. Szczegółowe informacje o konkursie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej: Ewa Ząbkowska, Monika Chajm 
tel 14 657 83 83,

§ 7
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

1.Katarzyna Hałun -  Dyrektor MOPSiWR ,
2. Ewa Borek- Kierownik Działu Wsparcia Rodziny MOPSiWR,
3. Edyta Węc -  Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,

http://www.mopsiwr.pl


4. Ewa Ząbkowska -  Zastępca Przewodniczącego Miejsko-Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
5. Iwona Bartula -  Koordynator Działu Wsparcia Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

§ 8

1. Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Przemocy mówimy nie” (Załącznik 
nr 1)


