
Bystrzyca Kłodzka   17.10.2022 r.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

Organizatorem konkursu jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Konkurs rozpoczyna się 18 października 2022 r. i trwać będzie do 18 listopada 2022r.
Temat prac konkursowych dla klas I –IV brzmi:„Plotka w sieci”, dla klas V –VIII :
„Fake news -  bądź uważny, miej świadomość”
W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas I - IV oraz V - VIII ze szkół:

1. Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym
2. Szkoły Podstawowej w Wilkanowie
3. Szkoły Podstawowej w Pławnicy.
4. Szkoły Podstawowej w Starym Waliszowie
5. Szkoły Podstawowej w Starej Łomnicy
6. Szkoły Podstawowej w Gorzanowie
7. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
8. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej   
9. Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych    
10. Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec w Bystrzycy Kłodzkiej 

Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki w szkole, który przekaże je

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, do dnia 18 listopada 2022 roku.
2. Prace  konkursowe  mają  być  pracą  plastyczną,  niepublikowaną  wcześniej,  wykonaną  w

dowolnej technice.
Temat pracy dla klas:
a)dla klas I - IV brzmi „Plotka w sieci”
b)dla klas V -VIII brzmi:”Fake news -  bądź uważny, miej świadomość”

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i
osobiste do przekazanej pracy.

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i
nazwisko,  klasa  i  nazwa  szkoły.  Dane  te  będą  służyć  do  kontaktu  organizatora  z
uczestnikiem  konkursu.  Prace  nie  podpisane,  anonimowe  nie  będą  zakwalifikowane  do
konkursu.

6. Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  Konkursu  i  nie  będą
udostępniane podmiotom trzecim.

7. Naruszenie  przez  uczestnika  konkursu  któregokolwiek  z  warunków  konkursu  oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja  Konkursowa  powołana  przez  organizatora,  spośród  przekazanych  prac  wyłoni

laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.



3. Ogłoszenie  wyników  konkursu  zostanie  umieszczone  na  stronie  internetowej  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej:  opsbystrzyca.pl, wręczenie nagród nastąpi w
listopadzie 2022 roku. 

4. Przyznane  będą  nagrody  za  pierwsze,  drugie  i  trzecie  miejsce.  Jury  ma  prawo  do
wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

5. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.

6. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  zamianie  na  inne  nagrody  rzeczowe,  ani  na  ich
równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w swojej szkole i w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Autorzy zgadzają się na publikowanie
zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy

Społecznej: ops.bystrzyca.pl oraz u nauczycieli plastyki/sztuki.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w

niniejszym regulaminie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu  w  przypadku  zmian  przepisów
prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń  mających  wpływ  na  organizowanie
Konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Sporządziła: 
Jolanta Płazińska 
koordynator ds profilaktyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie


