
     

„KREW DAREM ŻYCIA” 2021 

KONKURS NA WYKONANIE PLAKATU PROMUJĄCEGO HONOROWE 

KRWIODAWSTWO 

Regulamin konkursu 

1. Organizator 

Organizatorami konkursu są Powiat Turecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Turku, Klub SHDK RP Górnik, RCKiK w Kaliszu. 

2. Adresaci  

Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, którzy zostaną ocenieni 

w różnych kategoriach wiekowych. 

3. Tematyka 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej tematem do 

Honorowego Krwiodawstwa oraz związanego z tym prowadzeniem zdrowego trybu życia. 

Plakat w formacie A4, wykonany dowolną techniką plastyczną, z wyraźnie 

umieszczonym hasłem konkursowym „Krew darem życia”.  

4. Format: 

A4 

5. Cele: 

 propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, 

 kształtowanie postaw wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, 

 prowadzeniem zdrowego trybu życia, 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

6. Warunki uczestnictwa: 

 każdy uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę, 

 prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. 

 



     

7. Zgłoszenie do konkursu: 

 prace konkursowe należy dostarczyć do 29.11.2021r. do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Turku ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek. Prace powinny być 

podpisane na odwrocie strony (imię, nazwisko, wiek), 

 w ramach konkursu należy zgłaszać pracę własnego autorstwa, 

 zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

 prace konkursowe złożone po termin nie będą rozpatrywane. 

8. Ocena prac:  

 prace konkursowe będą oceniane pod kątem: 

 zgodności z tematyką, 

 kreatywności, 

 staranności i estetyki, 

 oryginalności i pomysłowości. 

 prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną 

własnością Organizatorów, 

 w konkursie nie będą oceniane także prace wykonane w technice komputerowej, 

 oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów, 

 lista laureatów oraz prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej oraz profilu Facebook Organizatorów. 

9. Postanowienia końcowe: 

 przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu                

i zobowiązuje się do przestrzegania, 

 termin wręczenia nagród 03.12.2021 w godz. 8.00 – 11.00, 

 organizatorzy zastrzegają prawo do wystawy prac konkursowych do celów 

promocyjnych, w tym publikacji, 

 laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określą                          

Organizatorzy konkursu, 

 przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie podlegają 

ocenie), 

 administratorem danych osobowych do celów związanych z konkursem są 

organizatorzy – Powiat Turecki, PCPR w Turku, Klub SKDK RP Górnik, RCKiK 

w Kaliszu. 



     

 


