
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Przemoc to nie moc”  

 

Lokalna kampania edukacyjno-profilaktyczna organizowana przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych 

oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny   

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świątnikach Górnych  

 

CELE KONKURSU:   

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

przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy. 

2. Realizacja wytyczonych działań w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Świątniki Górne na lata 2021-2026, tj. 

Udział w kampaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizacja lokalnych akcji, 

szkoleń i kampanii edukacyjnych.  

3. Realizacja wytyczonych działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, tj. Organizacja konkursu kreatywnego 

skierowanego do dzieci i młodzieży dotyczącego tematyki cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, 

bezpieczeństwa w sieci.  

4. Pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy oraz jego negatywnych konsekwencji wśród 

uczniów szkół podstawowych, tj. uzależnienie od alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych, 

powielanie zachowań agresywnych. 

5. Wzmaganie pozytywnych podstaw wśród dzieci poprzez pobudzanie wyobraźni i kreatywności. 

6. Wykorzystanie metody edukacji poprzez sztukę. 

 

  



 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1  

Organizatorem konkursu plastycznego, zwanego dalej Konkursem, jest Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych oraz Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świątnikach Górnych. 

 

§ 2  

Konkurs jest jednym z realizowanych przez Gminę Świątniki Górne działań związanych z profilaktyką 

przemocy w rodzinie. 

§ 3  

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VIII) położonych na terenie 

Gminy Świątniki Górne.  

§ 4  

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne: 

• wykonane dowolną techniką plastyczną (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, itp.) 

• w formacie A3 

 

§ 5 

Temat pracy powinien akcentować przede wszystkim korzyści płynące z: 

• unikania zachowań agresywnych (np. niestosowanie przemocy słownej i fizycznej) 

• rozwiązywania konfliktów w pokojowy sposób 

• zmian postaw społecznych wobec zjawiska przemocy.  



 

§ 6 

Treści przedstawione w pracach nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz 

powszechnych norm społecznych.  

§ 7  

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie. 

 

§ 8  

Każda praca musi być dokładnie opisana na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa 

szkoły).  

§ 9  

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2).  

 

§ 10 

Prace należy przekazać Organizatorowi Konkursu do dnia 10 czerwca 2021 r.  

 

§ 11 

Prace wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świątnikach Górnych ul. Krakowska 2 32-040 Świątniki Górne, nr 12 270 42 26 

 

§ 12  

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.  

 

§ 13 

Komisja Konkursowa oceni pracę uwzględniając następujące kryteria:  

• zgodność z tematem 

• oryginalność i innowacyjność pracy 

• estetyka pracy.  

§ 14  

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2021.  Dokładny termin zostanie pokazany na 

stronie internetowej organizatorów.  

  



 

§ 15 

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

§ 16 

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.  

 

§ 17 

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora Konkursu, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji.  

 

§ 18 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie. 

 

§ 19 

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania 

przyczyny.   



 

Załącznik 1  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

Zgłaszam udział w konkursie: „Przemoc to nie moc” 

 

Imię:  

Nazwisko: 

Szkoła: 

Klasa:  

 

……………………………………….. 

podpis uczestnika konkursu  



 

Załącznik 2  

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż:  

1) jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem …………………………………………... [imię i nazwisko 

uczestnika konkursu], 

2) zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Przemoc to nie moc” zorganizowanego przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych oraz Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świątnikach Górnych i 

wyrażam zgodę na udział w konkursie ………………………………………….. [imię i nazwisko uczestnika 

konkursu]. 

3) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), dla celów 

konkursu. 

4) wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich praw 

majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez graniczeń. 

 

Nr do kontaktu: 

 

 

………………………………………………………………... 

podpis przedstawiciela uczestnika konkursu 


