
Konkurs Plastyczny 
 

„Stop przemocy” 
 
 

 
I. Cel konkursu 

 

Celem konkursu „Stop przemocy” jest zwiększenie świadomości,  czym jest przemoc,  wśród 

młodzieży oraz osób dorosłych.  

Wspólna  praca rodzica z dzieckiem może być przyczyną refleksji nad pozytywnymi aspektami życia 

bez przemocy. 

 

II. Zasady konkursu 

 

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną – płaską, malarstwo, rysunek, 

grafika, grafika komputerowa, format A – 3 lub większy. 

 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę najlepiej z pomocą rodziców. 

 

Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „stop przemocy” 

 

Termin zgłoszeń i czas trwania konkursu: 19 maja 2014r. - 30 maja 2014r. 

 

 

III. Organizatorzy konkursu 

 

Organizatorami konkursu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

IV. Uczestnictwo w konkursie 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Pabianice 

 

V. Terminarz konkursu 



 

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas finału kampanii 

społecznej we wrześniu 2014r., o dokładnym terminie każdy z uczestniku konkursu zostanie 

poinformowany osobiście. 

 

VI. Wyłonienie finalistek/finalistów konkursu 

 

Jury 

Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: 

Beata Stachura – pracownik socjalny GOPS 

Małgorzata Perka – pedagog Szkoła Podstawowa w Petrykozach 

Barbara Kardas – pedagog Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach 

Ewa Krynicka – pedagog Gimnazjum w Piątkowisku 

Joanna Skura-Sądelska – pedagog Szkoła Podstawowa w Bychlewie 

Wioletta Watała – pedagog Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątkowisku 

 

Kryteria oceny prac: 

 

Zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową 

Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę 

Estetyka i forma pracy – wartość artystyczna i techniczna pracy 

 

Ocena prac konkursowych: 

 

Każda praca jest oglądana i oceniana przez członków komisji konkursowej w poszczególnych 

szkołach biorących udział w konkursie. 

Każda osoba oceniająca pracę przyznaje za pracę od 1 do 5 punktów, kierując się wskazanymi 

powyżej kryteriami oceny pracy. 

Po zsumowaniu wyników zostanie wybranych 5 prac z każdej ze szkół. 

Kolejnym etapem jest ocena wyłonionych prac z poszczególnych szkół, oceniający przyznają za 

każda pracę od 1 do 5 punktów, kierując się wskazanymi powyżej kryteriami. 

Po zsumowaniu wyników zostaną wybrane 3 prace, przyznając im miejsca od 1 do 3 



Praca plastyczna oceniona najwyżej posłuży jako forma graficzna ulotki. 

 

VII. Ogłoszenie wyników. Finał konkursu 

 

Wszyscy finaliści zostaną poinformowani o wynikach pracy członków komisji konkursowej i 

zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu do dnia  20 czerwca 

2014r. 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20 września 2014r. na festynie gminnym 

będącym finałem kampanii społecznej „Stop przemocy”.  

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Wszyscy finaliści oraz laureaci konkursu otrzymają nagrody za udział w konkursie. 

 

VIII. Zasady korzystania i rozpowszechniania prac przez organizatorów. 

 

Z chwilą złożenia przez uczestniczki/uczestników konkursu prac  

wraz z wymaganymi regulaminem oświadczeniami na Organizatorów przechodzą nieodpłatnie 

autorskie prawa majątkowe. 

Organizatorom przysługiwać będzie zwielokrotnianie nadesłanych prac przez ich powielanie każda 

znaną techniką w ilościach i wielkościach nakładu uzasadnionych potrzebami Organizatorów. 

Każda uczestniczka/uczestnik konkursu, oddając pracę zgadza się  

na zamieszczenie jej zdjęcia na stronach internetowych Organizatorów oraz wykorzystanie jej przy 

produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych  

i informacyjnych. 

Organizatorom przysługiwać będzie prawo do udostępniania, użytkowania  

i rozpowszechniania oryginałów prac i ich kopii,  

Organizatorzy będą mogli użyczać swoich praw do prac konkursowych nieodpłatnie innym osobom 

i instytucjom – zgodnie z zakresem i celem ich działania, w szczególności do celów poznawczych, 

badawczych i dydaktycznych -z wyłączeniem wykorzystywania w celach komercyjnych. 

Każde wykorzystanie pracy konkursowej wymaga ujawnienia nazwiska autora/autorki lub jego/jej 

pseudonimu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 



Miejscem składania prac jest szkolna biblioteka. 

 

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: 

Pedagodzy szkół z terenu gminy Pabianice 

Przetwarzanie danych osobowych 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

 

 Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na opublikowanie danych na stronach 

portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych oraz przez media. 

 

 

 

 


