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Regulamin konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa” III edycja 

 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. 

 

2. Adresaci konkursu: 

Osoby z niepełnosprawnościami: z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu 

niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym. 

 

3.Tematyka pracy plastycznej: 

„Kartka Bożonarodzeniowa”. 

 

4. Format pracy: 

Kartki do formatu A5, pojedyńcze lub składane.  

5. Technika wykonania: 

Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, 

techniki mieszane, wycinanki, itp.).  

 

6. Termin i miejsce składania prac: 

Prace należy złożyć do 22 listopada 2019r. do godz. 15.30 na adres Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie ul. Łąkowa 1,  62-700 Turek  (pok. nr 2). Pracę prosimy dostarczyć  

w zamkniętej kopercie wraz z: 

− kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, 

− oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu do wiadomości regulaminu konkursu, 

które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, 

− klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 

− zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

− prace należy wykonać samodzielnie, 

− uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną, 

− uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię, nazwisko, wiek 

oraz dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 

− prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane, 

− przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu, 

− uczestnik konkursu/ jego opiekun wyraża zgodę na publikację pracy, publikację 

wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych. 

 

8. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 
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9. Oceniając prace jury weźmie pod uwagę: 

− zgodność z tematyką,  

− estetykę pracy, 

− oryginalność, 

− staranność wykończenia, 

− samodzielność wykonania. 

 

10. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 grudnia 2018r . Informacja o laureatach zostanie 

zamieszczona na stronie interentowej www.pcpr.turek.pl oraz stronie facebook organizatora.   

 

11. Postanowienia ogólne: 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji.  
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